
www.celakovice.cz z d a r m a

měsíčník - červen 2016

Dostavba Základní školy 
v Kostelní ulici .......................
Město Čelákovice by mohlo získat do-
taci na dostavbu objektu školy, aby se 
zvýšila její kapacita.

Téma: 135 let Sboru dobro-
volných hasičů Čelákovice ...
V sobotu 11. června se uskuteční 
v prostorách hasičské zbrojnice v ulici 
Prokopa Holého oslavy čelákovického 
Sboru dobrovolných hasičů.

Muzejní noc a Divadelní 
pouť .......................................
Muzejní noc a Svatojánská divadel-
ní pouť se budou konat v sobotu  
18. června. Připomenuto bude nejen 
700. výročí narození Karla IV., ale i 650 
let městské knihy. 
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V sobotu 7. května 2016 se uskutečnilo na hřišti u Základní školy J. A. Komenského setkání hasičských přípravek. Foto: Jana Vondráčková

Znečištění ovzduší v okolí areálu  
společnosti TOS-MET

•  Josef Pátek, starosta, Marek Skalický, radní

V posledním dubnovém týdnu zaznamenala řada občanů zvýšené množství spadu pevných 
částic v okolí areálu společnosti TOS-MET, který dokonce způsobil škodu na majetku, např. 
na laku automobilů. Vedení města okamžitě zahájilo se zástupci společnosti jednání, jehož 
výsledkem bylo následující:
Co se stalo?
V průběhu dubna došlo k perforaci dvou filtračních vložek z celkem dvanácti u jednoho z filtrů celé-
ho zařízení, čímž určitou dobu docházelo k úniku většího množství pevných látek do ovzduší. Přitom 
poslední revize tohoto filtru s výměnou vložek byla provedena v březnu 2016. Na základě zvýšeného 
zájmu občanů však došlo dne 25. 4. 2016 k mimořádné revizi a vzhledem k neuspokojivému stavu 
filtrů bylo zařízení okamžitě odstaveno z provozu. Optická kontrola výdechu z tohoto filtru nevy-
kazovala viditelnou přítomnost tuhých znečišťujících látek. Zařízení bylo opraveno a spuštěno do 
běžného provozu dne 27. 4. 2016.
Jak tomu do budoucna zabránit?
Snahou vedení společnosti TOS-MET je, aby se co nejvíce zkrátila doba od porušení patrony filtru do 
odhalení této poruchy a odstavení dané části provozu s tím, aby uniklo co možná nejmenší množství 
tuhých znečišťujících látek (TZL) do ovzduší. TOS-MET komunikuje s výrobcem zařízení o možnos-
tech nepřetržitého monitoringu obsahu TZL v jednotlivých výdeších, které v případě nestandardní 
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5. května 1, 250 88 Čelákovice, Dagmar Vitáčková – redakce, tel.: 326 929 110, fax: 326 991 237, e-mail: zpravodaj@celakovice.cz. Redakční rada: Petr Studnička – předseda, Adéla Dvořáková,  
Richard Nejman, Jana Poklopová, Vladislav Švestka, Ivan Vaňousek, Jan Volín. Příspěvky v doporučeném rozsahu cca 1 500 znaků zasílejte na adresu redakce, vždy do 15. dne v měsíci, není-li 
na stránkách ZMČ uvedeno jinak. Redakční rada si vyhrazuje právo redakčních úprav a krácení rozsáhlých příspěvků, případně jejich neotištění. Archiv vydaných čísel bez inzerce ve formátu pdf –  
www.celakovice.cz, oddíl Informace, sekce Zpravodaj. Tiskne: CALAMARUS, s. r. o., Pod Táborem 54/10, 190 00 Praha 9, IČ: 48536181, www.calamarus.cz. Tiskárna neodpovídá za kvalitu reprodukcí 
nekvalitních fotografií a předloh. Povoleno Ministerstvem kultury České republiky – MK ČR E 12704. Vyšlo dne 1. 6. 2016 v Čelákovicích.  POZOR! Uzávěrka pro číslo 7/2016 je 13. 6. 2016.

KATALOG místních 
podniků, firem, podni-
katelů, služeb apod.

Aplikace s názvem „KATALOG FIREM“, která je 
součástí webových stránek města www.cela- 
kovice.cz (pod oddílem Organizace/služby), na-
bízí zdarma místním podnikům a podnikatelům 
dát o sobě vědět.
Žádáme proto všechny ty, kteří sídlí v našem 
městě či zde poskytují služby, aby využili této 
možnosti a vyplněním on-line formuláře se do 
katalogu ZDARMA zaregistrovali.

S M S  I N F O K A N Á L
Informace zdarma přímo do vašeho telefonu.
Služba města Čelákovic umožňuje upozornit

na krizové situace, náhlé události apod.
Registrujte se zasláním SMS na číslo:

605 733 680
(zpoplatněno jako běžná SMS)

Formát zprávy pro registrování:
IK CELAK REGISTRUJ

(pro odregistrování: IK CELAK ODREGISTRUJ)

POZOR! Potvrzovací zprávy nejsou zasílány!
Je důležité dodržet formát zasílané SMS,
jinak nedojde k přihlášení nebo odhlášení.

Cyklisté! Zvyšte šanci 
najít odcizené kolo!

Město Čelákovice je part-
nerem CEREK (centrálního 
registru kol). S dotazy se 
obracejte na Městskou 
policii nebo přímo na  
www.cerek.cz.

Milí spoluobčané!
Věřím, že si děti užily oslavy Mezinárodního dne 
dětí v první červnový den, kdy jsme vstoupili do 
posledního měsíce školního roku 2015/2016.

Vedení města intenzivně řeší zahájení vý-
stavby nové Mateřské školy Sluníčko v ulici  
J. A. Komenského a zabývá se možnostmi fi-
nancování dostavby Základní školy v Kostelní 
ulici. Mateřské i základní školy zřízené městem 
opustí žáci v posledních ročnících a již v září 
přivítají učitelé s radostí nové děti. Zároveň se 
k 1. srpnu ujme funkce ředitele Základní školy 
v Kostelní ulici – „Kamenky“ – nově Jiří Kyliánek, 
který naváže na práci dosavadní ředitelky Jaro-
slavy Burkertové. Paní ředitelce vyslovuji uctivé 
poděkování za vedení školy ve stísněných pro-
storových podmínkách a novému panu řediteli 
přeji mnoho úspěchů v jeho nelehké funkci. 
Jménem samosprávy děkuji všem pedagogic-
kým i nepedagogickým pracovníkům za jejich 
práci, kterou v letošním roce ve školách odvedli, 
a všem dětem přeji krásné prázdniny!
V pátek 10. června proběhne ve 312 kostelích 
v České republice Noc kostelů, která se usku-
teční pod záštitou starosty města Josefa Pátka 
i v Čelákovicích. 
V měsíci červnu si připomeneme v našem 
městě řadu významných výročí. Oslavy 135 let 
existence čelákovického Sboru dobrovolných 
hasičů se uskuteční v sobotu 11. června. Čin-
nosti dobrovolných hasičů je věnováno červno-
vé téma Zpravodaje i výstava Ireny Kent v his-
torické budově čelákovické radnice. Ve stejný 
den se bude konat již v pořadí páté Setkání na 
náměstí, na kterém vystoupí mimo jiné Václav 
Neckář nebo The Beatles revival.
O týden později, v sobotu 18. června, si připo-
mene 650 let městské knihy v rámci Svatoján-
ské divadelní pouti a Čelákovické muzejní noci. 
Pamětní kniha Čelákovic 1366–1557 je registro-
vanou archivní kulturní památkou. 
Čelákovické kulturní léto zahájí kapela Druhej 
dech Ládi Weyrostka v pátek 24. června. Na 
organizaci akcí se podílí město Čelákovice ve 
spolupráci s jím zřízenými příspěvkovými orga-
nizacemi a spolky.

Hezký vstup do letních měsíců přeje

Petr Studnička,
místostarosta II

Kalendář akcí na 
webu města

Na titulní stránce webových stránek města Če-
lákovic – www.celakovice.cz je Kalendář akcí 
ve městě, který informuje o akcích, jež aktuálně 
ve městě probíhají.
Pro zveřejnění svých akcí v tomto kalendáři 
můžete zaslat informace na e-mail: 
kalendar@celakovice.cz nebo se zaregistro-
vat na stránkách města a poté si akce sami 
přidávat a popřípadě i editovat.

úvodník

Na náměstí 5. května!
Internetové připojení zdarma je dostupné na 
ploše náměstí pod názvem NAMESTI_free.
Je omezeno vždy na dobu jedné hodiny, a to 
pod uživatelským jménem: celakovice
a heslem: celakovice.

Reklamace roznosu 
Zpravodaje

Vážení čtenáři, protože redakční rada zazname-
nala stížnosti na roznos našeho periodika (zajiš-
ťuje za úplatu Česká pošta, s. p., pobočka Če-
lákovice), zveřejňujeme, jak je možné reklamaci 
na roznos uplatnit.
Nejlépe zaslat co nejdříve e-mailem na zpravo-
daj@celakovice.cz adresu, kam nebyl Zpravo-
daj dodán. 
Redakce bude mít jasnou představu o rozsahu 
stížností a zároveň je předá zodpovědné osobě, 
která zajistí nápravu.
Děkujeme za pochopení.

Odpady v roce 2016
•  odbor finanční a plánovací

Poplatek za komunální odpad na rok 2016 je 
zaveden Obecně závaznou vyhláškou E 7/2015 
města Čelákovic o místním poplatku za pro-
voz systému shromažďování, sběru, přepravy, 
třídění, využívání a odstraňování komunálních 
odpadů a činí 516 Kč za osobu a rok. Splatnost 
poplatku je každoročně do 30. června.
Distribuce složenek byla zahájena na přelomu 
května a června. Na alonži složenky si plátci za 
domácnost mohou zkontrolovat, za které osoby 
poplatek hradí. Složenky lze uhradit buď přímo 
na poště, v hotovosti na pokladně MěÚ, anebo 
bezhotovostním převodem předepsané částky 
na uvedený bankovní účet. Připomínáme, že 
u bezhotovostní platby je nutné uvést variabil-
ní i specifický symbol, aby došlo ke správnému 
spárování vaší platby při elektronickém přenosu 
dat.

OZNÁMENÍ O PŘERUŠENÍ DODÁVKY VODY
Dne 8. 6. 2016 od 8.00 do15.00 hod.
V oblasti Čelákovice: ulice Hybešova, Na Šviho-
vě, V Zátiší, Vančurova. 
Náhradní zásobování: před č. p. 6 v ulici Hybe-
šově a před č. p. 140 v ulici Na Švihově.
Více informací obdržíte na zákaznické lince  
1. SčV, a. s., tel.: 840 111 322.
V průběhu prací může dojít ke zkušebnímu na-
puštění vodovodního řadu, a tím k dočasnému 
obnovení dodávky vody. Společnost 1. SčV, 
a. s., se předem omlouvá za způsobené potíže 
a děkuje za trpělivost.
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•  učitelský sbor a všichni zaměstnanci Základní školy Kostelní

V tomto školním roce končí svou ředitelskou činnost Jaroslava Burkertová. 
V čele Kamenky stála 14 let a 5 měsíců a po celou dobu svého působení se snažila vytvářet co nej-
lepší podmínky pro vzdělávání dětí. Vždy usilovala o příjemnou atmosféru ve škole pro žáky, rodiče 
i učitele, na každého si dokázala najít čas – dveře ředitelny zůstávaly otevřené. Na svou Kamenku 
byla patřičně hrdá, radovala se z každého sebemenšího úspěchu dětí i kolegů, jejichž práci dokázala 
vždy ocenit.
Věříme, že ve vzpomínkách pro ni zůstane Kamenka místem, kam se vždy ráda vrátí, a kolegové 
lidmi, s nimiž ráda pohovoří.
Přejeme do další etapy života hodně zdraví, pohody, elánu a samé příjemné dny bez ředitelských 
povinností.

Poděkování paní ředitelce

•  -dv-

V neděli 8. května 2016, v rámci svátečního odpoledne, byla v budově 
radnice slavnostní vernisáží zahájena v pořadí již druhá výstava Galerie na 
schodech.
Výstavu „Čelákovice ve fotografii Jany Vondráčkové“ vystřídala výstava in-
spirovaná letošním 135. výročím založení Sboru dobrovolných hasičů města 
Čelákovic s názvem „Sbor dobrovolných hasičů města Čelákovic objekti-

vem Ireny Kent“. Fotografie mohou návštěvníci zhlédnout do konce dubna 2017.

Irena Kristin Kent
„Fotografování je můj koníček a fotografie, které si můžete prohlédnout, nejsou žádným uměleckým 
dílem, ale momentky ze života dobrovolných hasičů ve vašem městě. Nejsem sice občanem Čelá-
kovic, ale mám tu pár přátel a díky své práci v tomto regionu jsem mohla poznat práci záchranných 
složek a pořídit mnoho fotografií zachycujících jejich náročnou práci.
S radostí jsem přijala nabídku vystavovat v Galerii na schodech a ráda bych vám na pár vybraných 
fotografiích ukázala, jaké máte ve vašem městě muže a ženy – dobrovolné hasiče, kteří neváhají 
kdykoli nasazovat svůj život jen proto, aby uchránili ten váš, příp. váš majetek.
Dělají to při své práci. Obyčejné zapípání SMS zprávy jim okamžitě mění plány. V tu chvíli si nikdo 
z nich nepřipouští žádná rizika a myslet na to, zda se v pořádku vrátí ke své rodině, je to poslední.
Bohužel, jen zřídka se těmto lidem dostane poděkování za jejich práci.“

Vernisáž Galerie na schodech

Výstava fotografií v „Galerii na schodech“ autorky Ireny 
Kent. Foto: -dv-

Odpoledne v neděli 8. května 2016 uctili Čelákovičtí památku padlých na náměstí 5. května. Sváteční program pokračoval před radnicí promenádním koncertem Hasičské 
dechové hudby z Lysé nad Labem. Foto: -dv-

Jaroslava Burkertová, končící ředitelka ZŠ Kostelní. 
Foto: archiv školy

SVÁTEČNÍ ODPOLEDNE NA NÁMĚSTÍ
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Nákup služebního vozidla
Rada města schválila uzavření a text kupní 
smlouvy na nákup nového služebního vozidla 
pro Městskou policii Čelákovice mezi městem 
Čelákovice a AUTO TICHÝ – centrum, s. r. o., za 
cenu 260 699 Kč s DPH a uložila veliteli Městské 
policie ve spolupráci s vedoucí odboru správy 
majetku a investic zajistit vyřazení automobilu 
Škoda Roomster z majetku města a jeho prodej.

Finanční záležitosti
RM schválila změny č. 4 a 5. rozpočtu města 
Čelákovic 2016 a vzala na vědomí rozpočtová 
opatření – přesuny mezi položkami v rámci pa-
ragrafů rozpisu rozpočtu města 2016 provedené 
k 31. 3. 2016.

Rekonstrukce knihovny
Radní schválili uzavření a text smlouvy o dílo mezi 
městem Čelákovice a Martinem Jizbou, Praha, na 
plnění veřejné zakázky malého rozsahu na sta-
vební práce „Rekonstrukce knihovny v Sedlčán-
kách“ za cenu 965 103,48 Kč včetně DPH.

Právní služby
Rada města schválila uzavření a text smlouvy 
o poskytování právních služeb mezi městem 
Čelákovice a společností Kubík Partners advo-
kátní kancelář, s. r. o., Praha, na plnění veřejné 
zakázky malého rozsahu na služby „Poskytova-
tel právních služeb pro město Čelákovice“ za 
hodinovou sazbu 1 996,50 Kč včetně DPH.

Výměna filtrů v bazénu
RM schválila uzavření a text smlouvy o dílo mezi 
městem Čelákovice a společností BAZENSER-
VIS, s. r. o, Týniště nad Orlicí, na plnění veřejné 
zakázky malého rozsahu na dodávky „Výměna 
pískových filtrů na bazénu, Čelákovice“ za cenu 
336 804 Kč včetně DPH.

Kotelny V Prokopě
Rada města schválila jako pro město nejvhod-
nější nabídku uchazeče TZB KLADNO, s. r. 
o., Kladno, na plnění veřejné zakázky malého 
rozsahu na stavební práce „Domovní kotelny 
V Prokopě, č. p. 1346–1348 a 1349–1352, Čelá-
kovice“ za cenu 3 209 183 Kč včetně DPH, a to 
včetně příslušné smlouvy o dílo.

Stavební uzávěra
Radní se seznámili s předloženým opatřením 
obecné povahy – územního opatření obecné 
povahy o stavební uzávěře včetně odůvodnění 
podaných připomínek – a uložili místostarosto-
vi II vyvolat jednání s připomínkujícími v rámci 
projednání opatření obecné povahy – územní 
opatření o stavební uzávěře.

Přesun sběrného hnízda
RM projednala žádosti občanů z Císařské Ku-
chyně, a to ve věci přesunu sběrného hnízda 
tříděných odpadů, a dále „Ne popelnicím u…“, 
ve které jiní občané naopak nesouhlasí s pře-
sunem, a rozhodla na základě místního šetře-
ní s ohledem na dostupnost místa potřebnou 
obslužnou technikou o zachování stávajícího 
umístění sběrného místa v Císařské Kuchyni.

Výměna oken
Rada města schválila uzavření a text smlouvy 
o dílo mezi městem Čelákovice a společností RI 
OKNA, a. s., Bzenec, na plnění veřejné zakáz-
ky malého rozsahu na stavební práce „Výměna 
oken v bytových domech, Čelákovice“ za cenu 
2 260 998 Kč včetně DPH.

Ředitel ZŠ Kostelní
Rada města se seznámila se zápisem o průbě-
hu konkurzu na obsazení vedoucího pracovního 
místa ředitele Základní školy Čelákovice, Kos-
telní 457, příspěvková organizace, ze dne 20. 
4. 2016 a jmenovala Jiřího Kyliánka ke dni 1. 8. 
2016 ředitelem této Základní školy.

Výroční cena města Čelákovic 2016
Rada města projednala doručené návrhy na 
udělení Výroční ceny města Čelákovic 2016 
a předkládá doručené návrhy Zastupitelstvu 
města se stanoviskem: „Rada města doporu-
čuje Zastupitelstvu města udělit Výroční cenu 
města Čelákovic 2016 panu Miloši Fridrichovi.“

Osvědčení mandátu zastupitele
Rada města osvědčila na základě zápisu o vý-
sledku voleb do Zastupitelstva Čelákovic a na 
základě údajů z evidence obyvatel ke dni 25. 4. 
2016, že na uvolněný mandát v Zastupitelstvu 
města Čelákovic nastupuje paní Lenka Gryga-
rová, a to ode dne 26. 4. 2016.

Výměny střešních plášťů
Radní schválili zadávací dokumentaci veřejné 
zakázky malého rozsahu skupiny C na stavební 
práce s názvem „Bytové domy v ulici Prokopa 
Holého 1440/1441 a 1444/1445, Čelákovice, 
stavební úpravy – výměna střešního pláště“ 
a uložili vedoucí odboru správy majetku a inves-
tic zahájit zadávací řízení této veřejné zakázky.

Oprava fary
Rada města souhlasila s předloženým záměrem 
„Studie opravy areálu farního domu, Na Hrádku 
455/19, Čelákovice“ dle předložené architekto-
nické studie vypracované Luďkem Burdou.

Placená parkovací stání
RM souhlasila s přípravou vyhrazených pla-
cených parkovacích stání v Masarykově ulici 
v úseku od křižovatky s ulicí Sedláčkovou po 
křižovatku s ulicí Palackého a v Kostelní ulici 
v úseku od křižovatky s ulicí Sedláčkovou po 
vjezd k č. p. 1675 včetně 6 parkovacích stání za 
sochou sv. Jana Nepomuckého.

Změna v komisi RM
Rada města vzala na vědomí rezignaci členky 
komise pro rozvoj města Renaty Fialové.

Dotace města
RM udělila výjimku žadateli TJ Spartak Čelá-
kovice týkající se žádosti o poskytnutí dotace 
z rozpočtu města Čelákovic na rok 2016 poda-
né v rámci vyhlášeného Programu pro poskyto-
vání dotací na podporu sportu v roce 2016, ve 
věci zpřesnění členské základny registrovaných 
členů v příslušných svazech, a stanovila termín 
pro odevzdání podkladů nejpozději do 29. 4. 
2016.

RM rozhodla mimo vyhlášené dotační progra-
my města Čelákovic pro rok 2016 o poskytnu-
tí dotace a schválila veřejnoprávní smlouvu 
(VPS):
p. R. K. ve výši 10 000 Kč na propagační a před-
náškovou činnost v oblasti popularizace ša-
chu ve městě Čelákovice v roce 2016 – VPS  
č. SML/2016/065/DI-11;
Diakonii ČCE – středisko Praha ve výši 5 000 Kč 
na realizaci Rané péče Diakonie ČCE – Čelákovi-
ce 2016 – VPS č. SML/2016/061/DI;
Rodinnému centru Routa, z. s., ve výši 33 080 
Kč na realizaci sociálně aktivizační služby pro 
rodiny s dětmi – pilotní projekt 2 měsíce – VPS  
č. SML/2016/076/DI;
z. s. Respondeo ve výši 40 000 Kč na realiza-
ci projektu „Občanské poradenství jako nástroj 
prevence sociálního vyloučení a kriminality v Če-
lákovicích“ – VPS č. SML/2016/033/DI;
Oblastní charitě Kutná Hora ve výši 5 000 Kč na 
poskytování sociální služby rané péče v Čeláko-
vicích – VPS č. SML/2016/062/DI;
Církvi československé husitské v Čelákovicích 
ve výši 19 000 Kč na pořádání výletů pro se-
niory a děti v období 1. 5. – 31. 8. 2016 – VPS  
č. SML/2016/080/DI-13.

RM rozhodla v rámci vyhlášeného dotačního 
Programu na podporu kultury a zájmové čin-
nosti v roce 2016 o poskytnutí dotace na pod-
poru celoroční činnosti žadatelům a schválila 
veřejnoprávní smlouvu (VPS):
20217 ZO AVZO TSČ Čelákovice ve výši 23 000 
Kč – VPS č. SML/2016/081/DPK-1;
Dlouhá cesta, z. s., ve výši 45 000 Kč – VPS  
č. SML/2016/082/DPK-2;
Klub kaktusářů Čelákovice ve výši 10 000 Kč – 
VPS č. SML/2016/083/DPK-3;
Mateřské centrum Čelákovice ve výši 43 000 Kč 
– VPS č. SML/2016/084/DPK-4;
Okrašlovací spolek čelákovický ve výši 5 000 Kč 
– VPS č. SML/2016/085/DPK-5;
Opři se, o. s., ve výši 40 000 Kč – VPS  
č. SML/2016/086/DPK-6;
Sojka – spolek mladých ve výši 10 000 Kč – VPS  
č. SML/2016/087/DPK-7;
Spolek pro varhanní hudbu ve výši 50 000 Kč – 
VPS č. SML/2016/088/DPK-8;
Spolek přátel čelákovického muzea ve výši 50 
000 Kč – VPS č. SML/2016/089/DPK-9;
ZO Českého zahrádkářského svazu Čelákovice ve 
výši 15 000 Kč – VPS č. SML/2016/090/DPK-10.

Výběr z usnesení RM č. 9–12/2016.

o cem jednali radní mesta

NA VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ 
ZASTUPITELSTVA MĚSTA

středa 29. 6. 2016
od 18.00 hod. 

v Kulturním domě
Aktuální program ZM bude zveřejněn týden 
před zasedáním na úřední desce města a na 
webových stránkách města.

pozvánka
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pronájem obecního bytu

Město Čelákovice nabízí k pronájmu obecní byt. 
Nájemci budou vybráni tzv. obálkovou metodou 

podle výše nabídnutého nájemného.  
Okruh zájemců není nijak omezen.

Rumunská č. p. 1447, byt č. 1, Čelákovice
Byt č. 1 o velikosti 2+kk o celkové ploše 52,58 m², (započitatelná plocha 51,50 m² – sklep je za-
počten ½ plochy), sestávající z těchto prostor: 1 pokoj 15,44 m², obývací pokoj + kuchyňský 
kout 25,69 m², předsíň 4,84 m², koupelna 3,57 m², WC 0,88 m², sklep 2,16 m². Byt je situovaný  
v 1. podlaží třívchodového pětipodlažního cihlového domu s valbovou střechou. Dům byl vybudován 
v roce 1962. Vytápění a dodávka teplé vody jsou zajišťovány z kotelny v domě. Výše nájemného je 
minimálně 5 150 Kč měsíčně (100 Kč/m²/měsíčně) a je předmětem nabídky (jedná se pouze o ná-
jemné, bez záloh na služby).
Nabídky se předkládají v zalepené neprůhledné obálce označené nadpisem:
Pronájem bytu č. 1, Rumunská č. p. 1447, Čelákovice.

Byt si lze prohlédnout po domluvě s pracovnicí Q-BYTu pí Karbulovou, tel.: 326 996 052.

Předkládání nabídek
V obálce bude uvedena jednoznačná výše nabídky nájemného v korunách za byt a měsíc, dále zá-
vazek zájemce, že na účet města složí jistotu ve výši trojnásobku měsíčního nájemného v souladu 
s ustanovením § 2254 občanského zákoníku a Zásadami pro pronajímání bytů v majetku města Če-
lákovic a identifikační údaje zájemce (jméno, příjmení, úplná adresa, telefonní popř. jiné spojení). 
Dále bude čestným prohlášením doložena způsobilost k právním úkonům, prohlášení o tom, že ža-
datel nevlastní objekt k bydlení a prohlášení o tom, že není veden v Centrálním registru dlužníků ČR.
Závazný a konečný termín pro předložení nabídek od případných zájemců je: 
pátek 10. 6. 2016 do 12.00 hod. v podatelně MěÚ Čelákovice.

Pravidla pro hodnocení nabídek
Vyhodnocení nabídek provede komise jmenovaná starostou. Z hodnocení budou vyřazeny nabídky 
předložené po stanoveném termínu, neoznačené stanoveným způsobem, neobsahující konkrétní 
výši nabídky nájemného v korunách, neobsahující požadovaná prohlášení či jinak neúplné či ty, kde 
nabídka bude nižší, než je minimální cena nájemného uvedená v tomto záměru. Na základě před-
ložených nabídek sestaví komise pořadí zájemců o pronájem. V případě předložení více shodných 
nabídek na 1. místě vyzve komise zájemce, kteří nabídky předložili, k dalšímu kolu soutěže stejným 
způsobem. Jestliže vítěz od uvažovaného nájmu z jakékoliv příčiny odstoupí nebo nesplní stanovené 
podmínky, bude nájem nabídnut dalšímu zájemci v pořadí. V případě, že nebude k dispozici, bude 
vypsáno nové nabídkové řízení. 
Jestliže vítěz splní stanovené podmínky a do pěti pracovních dnů od obdržení usnesení Rady města 
o souhlasu k nájmu uhradí jistotu ve výši trojnásobku měsíčního nájemného, uhradí nájemné a zálo-
hy na služby za běžný měsíc ve stejném termínu, bude s ním uzavřena nájemní smlouva k předmět-
nému bytu na dobu určitou v době trvání 2 roky. Současně budou předány klíče od bytu a byt bude 
protokolárně předán. Pokud ve stanoveném termínu nebude uhrazena jistota, nájemné a zálohy na 
služby za běžný měsíc, bude nájem nabídnut dalšímu zájemci v pořadí. V případě, že nebude k dis-
pozici, bude vypsáno nové nabídkové řízení. 

Vlastník si vyhrazuje právo záměr zrušit v případě zjevně spekulativního vývoje řízení.

Tvrdý pád?
Prvního máje v 1.55 hod. předal operátor kame-
rového systému hlídce MP zprávu, že před jed-
nou z restaurací v Sedláčkově ulici došlo k po-
tyčce. Hlídka zastavila strkanici několika osob 
a ty se začaly rozcházet. Na místě zůstal muž, 
kterému z hlavy tekla krev a měl podlitinu pod 
levým okem. Na dotaz, co se mu stalo, odpo-
věděl, že upadl. Byl ošetřen Zdravotnickou zá-
chrannou službou Středočeského kraje a ode-
šel domů. Hlídka MP i hlídka Policie ČR poté 
prostor průběžně kontrolovaly.

Pád střechy
Dne 5. 5. v 11.00 hod. oznámila občanka, že 
v Záluží z přístavku bývalého hostince spadla 
střecha. Hlídka na místě zjistila, že se střecha 
skutečně propadla a část visí nebezpečně nad 
místem, kde chodí chodci. Místo proto zajisti-
la ohraničovací páskou a informovala vlastníka 
nemovitosti. Ten se odpoledne dostavil a prove-
dl nezbytná opatření proti vzniku úrazu. 

Nehoda není náhoda
V pátek 6. 5. v 14.40 hod. byla na služební mobil 
MP doručena SMS, že v Rooseveltově ulici do-
šlo k dopravní nehodě se zraněním. Hlídka MP 
byla na místě jako první a řidiči poskytla první 
pomoc. Havárii bude dále vyšetřovat Policie ČR. 

Prasklé potrubí
Dne 10. 5. po 8. hodině ráno telefonicky oznámil 
starosta města, že v Masarykově ulici prasklo 
vodovodní potrubí a že je třeba zajistit bezpeč-
nost silničního provozu. Strážníci usměrňovali 
dopravu, dokud nebylo místo převzato servis-
ními pracovníky. 

A zase se prali…
V neděli 15. 5. ve 20.45 hod. telefonicky oznámil 
občan, že u autobusové zastávky v Sokolovské 
ulici dochází ke strkanici několika osob. Stejné 
oznámení dostala i Policie ČR, která při příjezdu 
hlídky MP byla již na místě činu a konflikt dvou 
mužů a dvou žen také bude vyšetřovat. 

Kotrmelec hlavou vzhůru
V úterý 17. 5. v 14.30 hod. přijala MP telefonát, 
že patrně došlo k vážné dopravní nehodě v za-
táčce nad nádražím směrem k Záluží. Nehoda 
vypadala hrozivě, protože vozidlo leželo v poli 
na střeše, avšak mladý řidič vylezl z vozu sám 
a kupodivu nezraněn. Hlídka MP usměrňovala 
dopravu do ukončení lékařské kontroly řidiče 
a vyšetření havárie. 

731 136 156
Kotrmelec hlavou vzhůru. Foto: archiv MP
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Na základě iniciativy starostů a místních akč-
ních skupin jsou v současné době aktualizovány 
projekty řešící nedostatečné kapacity základní-
ho školství. „Město Čelákovice přistoupilo k ak-
tualizaci projektu dostavby Kamenky zejména 
s ohledem na platné hygienické a požárně-bez-
pečnostní předpisy. Předpokládám, že v letních 
měsících budeme mít k dispozici stavební po-
volení,“ popsal současnou situaci Miloš Seky-
ra, místostarosta I, v jehož gesci jsou investiční 
akce.
„V okresech Praha-západ a Praha-východ je 
šest základních škol, jejichž rozšíření nelze fi-
nancovat kvůli objemu nad 100 milionů korun 
ze stávajících dotačních titulů. Jedná se o školy 
v Psárech, Jesenici, Rudné u Prahy, Říčanech, 
Přezleticích a Čelákovicích,“ doplnil čelákovic-
ký starosta Josef Pátek. Na základě požadavku 
těchto obcí a měst uskutečnila v únoru letošní-
ho roku ministryně školství, mládeže a tělový-

chovy Kateřina Valachová výjezd do základní 
školy v Rudné u Prahy. Ministerstvo školství 
koordinuje zacílení výzev v programech jednot-
livých resortů, které poskytují dotace na budo-
vání kapacit škol a školských zařízení.
Dne 26. dubna uskutečnili ministryně školství 
Valachová a 1. místopředseda vlády a ministr 
financí Andrej Babiš další pracovní výjezd do 
škol v okolí Prahy. Navštívili školská zařízení 
v Psárech a Jesenici a setkali se s představiteli 
obcí Přezletice, Podolanka a Jenštejn, kteří jim 
představili projekt výstavby svazkové školy Jen-
štejn. Město Čelákovice a Základní školu Kos-
telní navštívila v úterý 10. května náměstkyně 
ministryně školství pro řízení sekce ekonomické 
Zuzana Matušková v doprovodu vedoucí oddě-
lení investic MŠMT Yvety Kurfürstové.
Prohlídky objektu školy se vedle zástupců minis-
terstva a vedení města zúčastnily ředitelka ško-
ly Jaroslava Burkertová a její zástupkyně Ivana 

Sekyrová a Pavlína Kučerová. „Nový dotační 
program pro navýšení kapacit základních škol by 
měl být spuštěn 1. září 2016 a předběžně počí-
tá s finanční alokací ve výši 1,2 miliardy korun. 
Posílení programu pro příští rok umožní zafinan-
covat kapacity v okolí Prahy,“ shrnul informace 
k možnosti financování dostavby Kamenky mís-
tostarosta I Miloš Sekyra. „Město zároveň ob-
jednalo aktualizaci demografické studie vývoje 
obyvatelstva až do roku 2040,“ doplnil starosta 
Josef Pátek. U standardních základních škol 
bude nastaveno spolufinancování z rozpočtu 
obce ve výši 30 %, u svazkových škol je pláno-
váno spolufinancování ve výši 15 %.
V případě získání dotace na dostavbu Kamenky 
by mohly být stavební práce zahájeny v průbě-
hu příštího kalendářního roku. Proto samosprá-
va ve spolupráci s odborem školství, informací 
a kultury Městského úřadu Čelákovice a vede-
ním základní školy připravuje možné náhradní 
prostory pro zabezpečení výuky, řeší legisla-
tivní vymezení spádovosti škol i přijímání žáků 
z jiných obcí především v budoucnu. Kapacita 
dvou základních škol zřízených městem bude 
od 1. září navýšena na 1 450 žáků, kterou již ne-
lze dále navyšovat a pokryje potřeby města ma-
ximálně na další 3 roky. V posledních letech se 
počet žáků v čelákovických základních školách 
dynamicky zvyšuje, v průměru přibývá 54 žáků.
Kapacita přístavby školy je asi 360 žáků s tím, 
že do jednoho podlaží budou přemístěni žáci ze 
zbouraného objektu CHANOS. Maximální kapa-
cita školy včetně plánované přístavby bude 850 
žáků.

MOŽNOST FINANCOVÁNÍ DOSTAVBY ZÁKLADNÍ ŠKOLY V KOSTELNÍ ULICI

Místostarosta Sekyra popisuje náměstkyni ministryně 
školství Zuzaně Matuškové postup dostavby Základní 
školy v Kostelní ulici. Foto: -ps-

Objekt plynové kotelny. Foto: -dv-

Objekt CHANOS. Foto: -dv-

Příspěvková organizace zřízená městem Čelákovice Kapacita k 1. 1. 2016

Mateřská škola Přístavní včetně odloučeného pracoviště 95 dětí

Mateřská škola Rumunská 200 dětí

Mateřská škola J. A. Komenského 168 dětí

Základní škola J. A. Komenského 700 žáků

Základní škola Kostelní 650 žáků

Základní umělecká škola Jana Zacha 855 žáků

Zdroj: odbor školství, informací a kultury

Aktivita Termín

Vydání stavebního povolení červenec 2016

Zadávací řízení – výběr projektanta na zpracování dokumentace pro 
provádění stavby srpen 2016

Zpracování dokumentace pro provádění stavby leden 2017

Zadávací řízení – výběr zhotovitele stavby únor – duben 2017

Zahájení realizace stavby červen 2017

Dokončení realizace stavby říjen 2018

Zdroj: Městský úřad Čelákovice

Předpokládaný harmonogram dostavby Kamenky

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA 
MĚSTA ČELÁKOVIC

NABÍDKA SLUŽEB
Využijte poskytovaných služeb Pečovatelské 
služby – pedikúra, masáže, parafínové zába-
ly, odvoz autem např. k lékaři, na úřad nebo 

kamkoli i mimo Čelákovice.
V případě zájmu ji kontaktujte denně v době 
od pondělí do pátku mezi 7.30 a 16.00 hod.

Kostelní 26, 250 88 Čelákovice,  
tel.: 326 999 801, 721 361 041, 

e-mail: snitila@celakovice-mesto.cz,  
http://www.celakovice.cz

oddíl ORGANIZACE/SLUŽBY sekce Sociální 
péče – Pečovatelská služba

•  Petr Studnička, předseda redakční rady Zpravodaje

V posledních pěti letech přibylo procentuálně nejvíce obyvatel v okresech Praha-východ 
a Praha-západ, absolutně se počet obyvatel zvýšil nejvíce v Praze. Situace v okresech nachá-
zejících se v prstenci kolem Prahy je dána především stěhováním obyvatel. Zatímco v roce 
2011 bylo v okrese Praha-východ hlášeno 146 929 obyvatel, dnes je to o 14,2 % více a admi-
nistrativně zde žije 167 851 obyvatel. V roce 2016 překonaly Čelákovice poprvé ve své historii 
hranici 12 000 trvale hlášených obyvatel. Tento stav má vliv i na nedostatečnou kapacitu ma-
teřských a základních škol v obcích a městech v okolí Prahy.
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•  Petr Studnička, místostarosta II

V roce 2015 proběhla rozsáhlá rekonstrukce 
Mateřské školy v Rumunské ulici, která nemě-
la vliv na zvýšení kapacity objektu. V roce 2016 
bude zahájena výstavba nové Mateřské školy 
Sluníčko v ulici J. A. Komenského s maximální 
kapacitou 56 dětí. Vzhledem k možnosti navý-
šení kapacity varny v Mateřské škole J. A. Ko-
menského je zřízení nové mateřské školy v této 
lokalitě ideální. Děti budou do této mateřské 
školy chodit od září 2017.
V souvislosti se zprovozněním nové mateřské 
školy bude možné zrušit odloučené pracoviště 
Mateřské školy Přístavní o kapacitě 35 míst, 
které je situováno v Základní škole J. A. Komen-
ského, a uvolněný prostor bude využíván pro 
potřeby 1. stupně základní školy. V případě za-
jištění financování formou dotace bude zaháje-
na v roce 2017 dostavba Základní školy Kostel-
ní, která by mohla mít nejpozději od roku 2019 
kapacitu navýšenu o dalších 200 žáků.
Naopak se nepočítá s využitím objektu budovy 

bývalé školy v Sedlčánkách pro školské a vzdě-
lávací účely. Jednak by to neřešilo problém ne-
dostatku kapacit, protože by zde bylo možné 
umístit maximálně 100 žáků, a jednak by bylo 
třeba zajistit stravování a přepravu žáků. Zastu-
pitelstvo rozhodlo o kombinovaném využití ob-
jektu, kde bude společenské centrum sloužící 
všem věkovým skupinám obyvatel a dále byty 
pro potřeby města. 

Řešení kapacit mateřských a základních škol 
v Čelákovicích

Mateřská škola Sluníčko v ulici J. A. Komenského. In-
vestici převyšující 20 mil. Kč hradí v plném rozsahu ze 
svého rozpočtu město Čelákovice. Zdroj: odbor správy 
majetku a investic

Optimalizace trati v úseku Lysá nad Labem 
– Čelákovice se dotýká řady projektů, které 
plánuje realizovat město Čelákovice. Jedná se 
například o odvodnění městské části Jiřina a re-
konstrukci kanalizace v této lokalitě, přeložku 
plynovodu a vodovodu v podjezdu v Přístavní 
ulici, veřejné osvětlení či projektovou přípravu 
lávky pro pěší a cyklisty přes Labe, která bude 
zavěšena na novém železničním mostě.
Navržený železniční most je řešen jako spojitý 
příhradový nosník s rovnoběžnými vodorovnými 

prvky a zohledňuje požadavek města, aby na 
jeho konstrukci bylo možné zavěsit konstrukci 
lávky o šířce 3 metrů pro smíšený provoz chod-
ců a cyklistů. Současný železniční most bude 
snesen, nicméně železniční doprava bude za-
chována po jedné koleji po provizorním mostě 
bez jakéhokoliv přerušení. 
Jedním z prvků optimalizace trati v dotčeném 
úseku bude vybudování nových protihlukových 
stěn podél železniční trati, jejichž výstavba vy-
chází ze zpracovaných hlukových studií. Vyjád- 

ření k dokumentaci Optimalizace traťového úse-
ku Lysá nad Labem (mimo) – Čelákovice (mimo) 
budou projednávat na svém červnovém zase-
dání čelákovičtí zastupitelé.

Stávající podoba (nahoře) s nově navrhovanou podo-
bou (dole) železničního mostu přes Labe v Čelákovi-
cích. Zdroj: Metroprojekt

Město projednává se SŽDC dokumentaci k optimalizaci tratě  
v úseku Lysá nad Labem – Čelákovice

SBĚRNÝ A SEPARAČNÍ 
DVŮR KOMUNÁLNÍHO  

ODPADU
Mochovská 116, 250 88 Čelákovice

tel.: 326 992 682

PROVOZNÍ DOBA
 út 10.00–15.00 
 st  12.00–18.00
 čt 10.00–15.00
 pá  12.00–18.00
 so 9.00–12.00 14.00–17.00

SEPARUJTE TYTO  
PLASTY A NÁPOJOVÉ 

KARTONY VE ŽLUTÝCH 
KONTEJNERECH NA PET!

SEPARUJTE TYTO PLASTY
A NÁPOJOVÉ KARTONY VE ŽLUTÝCH

KONTEJNERECH NA PET!
PET = 1
HDPE = 2
LDPE = 4
PP = 5
PS = 6
C/PAP = 81
C/PAP = 84

 PET = 1
 HDPE = 2
 LDPE = 4
 PP = 5
 PS = 6
 C/PAP = 81
 C/PAP = 84

•  Miloš Sekyra, místostarosta I, Petr Studnička, místostarosta II

Trať 231 není v ideálním stavu a již dnes je v úseku Lysá nad Labem – Velký Osek snížena 
rychlost vlaků z důvodu zhoršeného technického stavu trati. V úseku Praha – Lysá nad Labem 
bylo v uplynulých letech modernizováno zabezpečovací zařízení, vybudováno ostrovní nástu-
piště v Praze – Horních Počernicích a připravuje se peronizace železniční stanice Čelákovice. 
Na tuto stavbu naváže optimalizace trati mezi Lysou nad Labem a Čelákovicemi.

situace automaticky odstaví zařízení z provozu. 
Vliv na oxidaci kovů (poškození vozidel) mají tři 
výdechy, na které bude toto zařízení instalováno 
přednostně. Pokud se toto řešení osvědčí, bude 
instalováno na všechny výdechy. Vedení města 
Čelákovice tuto iniciativu vítá a trvá na instalaci 
tohoto zařízení na všechny výdechy filtrů.
Jak se TOS-MET staví k nároku na náhradu 
škody?
Ve věci vzniklé škody odkazuje vedení TOS-
-METu na vydané tiskové prohlášení, ve kte-
rém uvádí: „Je nám líto, pokud došlo k nějakým 
hmotným škodám, nicméně naše společnost 
v této věci nemá přímé zavinění a není tak mož-
né žádat náhradu škody.“ V tomto bodu město 
Čelákovice jednoznačně nesouhlasí, dle vedení 

města škoda na majetku způsobena byla, je zde 
příčinná souvislost, a tedy nárok na náhradu 
škody je na místě.
Jaké je stanovisko Rady města Čelákovic 
k tomuto problému?
Z jednání radních dne 24. 5. 2016 ve věci úniku 
tuhých znečišťujících látek vyplynula následující 
usnesení:
•  Rada města ukládá starostovi iniciovat úpravu 

integrovaného povolení v části týkající se sta-
novení kapacit, vydaného společnosti TOS-
-MET, spol. s r. o., Krajským úřadem Středo-
českého kraje;

•  Rada města ukládá vedoucí odboru životního 
prostředí, aby ve spolupráci s dotčenými or-
gány zajistila odběr a analýzu vzorku spadu 
akreditovanou laboratoří;

•  Rada města ukládá starostovi prověřit mož-
nosti instalace monitorovacího systému 
v okolí areálu společnosti TOS-MET, spol. s r. 
o., v Čelákovicích;

•  Rada města pověřuje radního Miloše Chouru 
jednáním se společností TOS-MET, spol. s r. 
o., ve věci instalace kontinuálního monitoro-
vacího systému na všech výduších s filtračním 
zařízením a dalších technologických zaříze-
ních;

•  Rada města doporučuje občanům, kterým 
vznikla škoda, zdokumentovat poškozený 
majetek a uplatnit náhradu škody právní ces-
tou.

Všechna výše uvedená usnesení byla Radou 
města přijata jednomyslně.

Pokračování ze str. 1

Znečištění ovzduší v okolí areálu společnosti TOS-MET
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ZPRÁVY Z RADNICE
Přivítáni do života byli

v sobotu 21. května 2016
tito noví občánci města Čelákovic

Barbora Valášková, Matěj Smejkal, Matěj Vostrovský,  
Vojtěch Peša, Nela Přibylová,

Andrea Pazderová, Tobiáš Sýs, Patrik Petrásek,

Elena Blechová, Karel Kušnir, Zuzana Antonieta Sánchez,  
Natálie Chroustová a Tomáš Wallesch.

Foto: Jiří Suchý

Horní řada – Bára Pluhařová, Radka Körnerová, Josef Pátek a Jaroslava Dušková. 
Dolní řada – Karolína Špitálská, Vít Šuráň, Laura Matiášiková, Martin Minář, Tere-
za Kratochvílová, Valérie Pávová, Daniel Čech a Matyáš Bedřich. Foto: Jiří Suchý

Vítání občánků
•  Radka Körnerová, vedoucí odboru pro občanské záležitosti

Slavnostní obřad Vítání občánků se v našem městě stal již tradicí a věřím, 
že tradicí mezi rodiči nových občánků milou a vítanou.
Na obřad zveme rodiče s dětmi ve věku přibližně 5–6 měsíců, podmínkou 
je trvalý pobyt dětí na území města Čelákovic. Pokud zde rodiče s mimin-
kem bydlí, ale hlášeni k trvalému pobytu jsou jinde, je možno se telefonic-
ky domluvit na účasti na odboru pro občanské záležitosti.
Vítání občánků probíhá od září daného roku do května, případně červ-
na následujícího roku (školní rok). Samotný obřad trvá přibližně 20 minut, 
jeho slavnostní atmosféru zajistí jednak prostředí obřadní síně Městského 
úřadu, a především pak kulturní vystoupení dětí z Mateřské školy Přístavní 
a žáků Základní umělecké školy Jana Zacha. Během obřadu je možno fo-
tografovat, natáčet. Přítomen je také profesionální fotograf, který fotí pro 
Zpravodaj města Čelákovic, a je možno si domluvit i profesionální fotogra-
fování po skončení obřadu. Nijak neomezujeme počet příbuzných a hostů 
pozvaných rodiči dítěte, všichni jsou vítáni.
Pro zajímavost uvádím pár statistických údajů z vítání občánků v období 
od září 2015 do května 2016.
Přivítali jsme celkem 115 dětí, z toho 58 holčiček a 57 chlapečků. Mezi 
přivítanými dětičkami byly také dvojčátka, chlapečci Šimon a Matouš, hol-
čičky Ema a Rozálie.
Jaké bylo nejčastější jméno u přivítaných dětiček? Mezi holčičkami jedno-
značně vede Nela a Zuzana, v oblíbenosti následují Adéla, Barbora, Ka-
rolína, Kristýna, Natálie a Tereza. U chlapečků je oblíbenost vyrovnanější, 
nejčastějšími jmény jsou Adam a Ondřej, následují Dominik, Karel, ale také 
Jaroslav, Matěj, Tomáš i Vojtěch. 
A v neposlední řadě bych ráda touto cestou poděkovala všem, kteří se 
podílejí na přípravě obřadu a svým vystoupením vytvářejí slavnostní atmo-
sféru při vítání nových občánků města Čelákovic.
Obrovský dík patří především dětem z Mateřské školy Přístavní, které 
pod vedením paní ředitelky Jaroslavy Duškové přednášejí krásné básnič-
ky, dále panu učiteli Základní umělecké školy Jana Zacha Janu Šturmovi 
a jeho žákům za milé tóny kytary, které dětičky vždy zklidní a zaujmou.
Všem přejeme krásné léto plné sluníčka a pohody, předškolákům z Mateř-
ské školy šťastné vykročení do „velké školy“ a mnoho úspěchů.

Poděkování
•  Jitka a Tonda Branišovi

Všem, kteří zorganizovali a navštívili Koncert pro Tondu, divadlo v Po-
děbradech a sportovní akce věnované Tondovi Branišovi. Všem, kteří sbí-
ráte víčka, přispíváte na účet, kteří nám pomáháte se stavbou bezbariéro-
vého bydlení nebo přispíváte jakoukoli jinou pomocí, děkujeme!
Díky vám se nám daří zvládat změnu v našem životě, která nastala, když 
náš syn Tonda skočil do vody a poranil si míchu, nyní je vozíčkářem – kva-
druplegikem, který se ve 20 letech učí novému životu…



str. 9www.celakovice.cz

ZASTUPITELSKÁ ARÉNA

kscm

ods

snk nase celákovice

ano 2011

top 09

pro c

cssd

l  Jindra Chourová, zastupitelka

Nabídka organizovaných volnoča-
sových aktivit pro děti ve městě je 
velmi dobrá, ať už mluvíme o ško-
lách, příspěvkových organizacích, 
spolcích, nebo sportovních sub-
jektech. Jde o činnosti, ve kterých 
jsou děti organizovány pod vede-
ním dospělých. Je potřeba myslet 
na neorganizované aktivity, kdy 
děti tráví čas se svými vrstevníky 
nejen v průběhu školního roku 
v odpoledních a podvečerních 
hodinách, ale i o prázdninách. 
V daném případě je nutné nabíd-
nout dětem určité zázemí, které 
my, dospělí, resp. město musíme 
spravovat, kontrolovat, udržovat, 
aby zde děti byly v bezpečí. Mám 
na mysli třeba sportovní hřiště či 
dopravní hřiště pro jízdu na kole 
nebo koloběžkách, herní a posi-
lovací prvky, lanové či trampolí-
nové centrum či skatepark, který 
by mohl být vybudován v areálu 
Městského stadionu. V současné 
době je dokončován městem Če-
lákovice zadaný projekt „Prevence 
rizikového chování dětí a mládeže, 
Čelákovice 2016–2018“, který 
v sobě zahrnuje nabídku volnoča-
sových aktivit v našem městě.

l  Miloš Choura, zastupitel

V první řadě bych se zaměřil na 
stavbu nové moderní víceúčelové 
sportovní haly s možným využitím 
dostupných dotačních programů.
Dalším rozšířením volnočasové 
kapacity pro děti je již plánovaná 
stavba skateparku v areálu Měst-
ského stadionu.
Je také třeba obnovit, popřípadě 
rozšířit některá stávající dětská 
hřiště a dovybudovat nová, 
zejména na sídlištích. Zrekonstru-
ovat povrch a některé hrací prvky, 
přidat pískoviště, posezení a za-
jistit oplocení pro znepřístupnění 
pejskařům a noční uzamykání.
Uvažovat můžeme také o umístění 
lan mezi stromy – slack line a ji-
ných moderních aktivit například 
v parku u Městského bazénu 
či u knihovny. Park u knihovny 
by mohl být osazen posezením 
nejen pro matky s dětmi, které by 
utvořilo příjemné a klidné místo 
pro setkávání.
Sportovnímu vyžití může pomoci 
i rozmístění posilovacích strojů 
na frekventovaných místech 
cyklostezky.

Zastupitelé zvolení za PRO Č se 
k tématu nevyjádřili.

l  Petr Bařina, zastupitel

Pouze 7 věcí, které by mohly ve 
vybraných lokalitách rozšířit vol-
nočasové aktivity našich dětí:
-  realizace zásadní rekonstrukce 

Městského stadionu a hřiště 
u ZŠ J. A. Komenského;

-  vybudování sportoviště Za Drá-
hou;

-  naplánování sportoviště v pláno-
vané zástavbě Krátká Linva;

- vybudování nového skateparku;
- vybudování lanového centra;
-  vstup na vybraná sportoviště 

pouze za minimální poplatek, 
příp. zdarma.

A proč tedy jen 7 nových nápadů? 
Protože naše město nabízí tak 
širokou paletu volnočasových ak-
tivit, jako málokteré město v okolí. 
Například sportovní – fotbal, 
nohejbal, volejbal, beach-volejbal, 
tenis, košíková, ping-pong, bow-
ling, ricochet, atletika, posilování, 
street workout, aerobik, cyklistika, 
kolečkové brusle, karate, thai-box, 
koupání, vodáctví, rybolov, turisti-
ka, šachy…
Či mimosportovní – ZUŠ, knihov-
na, Kulturní dům, výtvarná dílna, 
zájmové kroužky v MDDM, muze-
um, jazykové kurzy…
A v dosahu několika kilomet-
rů – golf, kanoistika, veslování, 
paintball…

l  Renata Fialová, zastupitelka

Čelákovice mají velké štěstí, že tu 
je řada obětavých lidí a díky nim 
i fungujících příležitostí pro děti. 
Je tu MDDM s bohatým progra-
mem, ZUŠ s rozsáhlou nabídkou 
hudební, taneční, výtvarnou i dra-
matickou, máme hřiště, tělocvičny 
i sokolovnu, různé jazykové školy 
a třeba Routu – „rodinné útočiště 
tisícerých aktivit“. Ovšem určitě 
by bylo dobré dále nabídku rozši-
řovat. Město by mělo nalézt způ-
sob, jak podpořit vznik kroužků 
zejména pro vyšší než jen 1. a 2. 
ročníky škol, třeba i v prostorách 
ZŠ, které zřizuje. Chybí například 
více možností věnovat se hudbě 
tzv. „lehčích žánrů“ a určitě by byl 
společensky prospěšný i systém 
příspěvků pro děti z ekonomicky 
slabých rodin na školné a kurzov-
né. Užitečný by mohl být i katalog 
aktuálních nabídek pro děti, 
které končí výuku po poledni, ale 
s rodiči se vidí až k večeru. Sys-
tematické rozvíjení talentu dětí, ať 
už jazykového, sportovního nebo 
uměleckého, je určitě užitečnější 
než počítačové střílečky, televizní 
seriály nebo pouliční lumpačení.

Zastupitel zvolený za KSČM se 
ve stanoveném termínu nevyjádřil 
z důvodu složení mandátu.
Nástupce zatím nesložil slib 
zastupitele.

Zastupitel zvolený za TOP 09 se 
k tématu nevyjádřil.

Otázka
Jakým způsobem 

byste rozšířili 

volnočasové 

aktivity pro děti  

ve městě?
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TÉMA

Stalo se tak 22. května 1881. Vznikl Dobrovol-
ný hasičský sbor v Čelákovicích a na ustavující 
schůzi bylo zvoleno předsednictvo. Předsedou 
byl po hlasování jmenován pan Ferdinand Pa-
točka a již 31. července se konala první valná 
hromada, na které bylo přijato 57 členů nově 
vznikajícího hasičského sboru. Dále bylo potře-
ba zvolit velitele. Prvním velitelem se stal pan 
Antonín Ferles mladší, za místovelitele byl zvo-
len pan František Říha.
Sbor začal fungovat, zatím však neměl moc 
prostředků k boji s ohněm. Došlo tedy k do-
mluvě s rolnickým pojišťovacím ústavem 
a sbor převzal čtyřkolovou stříkačku. Stále 
však chybělo zázemí, a tak v roce 1885 propůj-
čila hasičům obec Čelákovice bývalé masné 
krámy vedle radnice na náměstí. Krámy byly 
společnými silami přebudovány na hasičskou 
zbrojnici a sbor na tomto místě působil neuvě-
řitelných 109 let.
Stříkačka od rolnické záložny pomáhala ce-
lých 10 let chránit obyvatele, poté byla v roce 
1891 prodána do obce Záluží. Sbor ovšem bez 
stříkačky nezůstal. Od firmy R. Smékal byla za-
koupena stříkačka nová, na pérech, stála 830 
zlatých i s příslušenstvím. Také tato stříkačka 
se při mnohých událostech dobře osvědčila. 
Od roku 1931 nebyla na boj s ohněm sama. Od 
firmy Ebrt sbor za částku 92 000 Kčs zakoupil 
přizpůsobený dopravní vůz a nový stroj.
Ke konci 30. let, přesněji v srpnu roku 1938, 
sbor obdržel historický prapor. Šestého srpna 
byl prapor předán a sedmého srpna se konala 
slavnost rozvinutí praporu, jejíž součástí byla 

přísaha členstva, slavnostní slib a přehlídka 
sboru. V období okupace naší země nacistic-
kým Německem se členové dobrovolné hasič-
ské organizace stále více a aktivněji podíleli 
na boji proti okupantům. Řada dobrovolných 
hasičů svůj život v tomto boji položila. V ná-
sledujících letech bylo do bytů některých čle-
nů zavedeno zvonkové poplachové zařízení 
a v hasičské zbrojnici na náměstí byly stanove-
ny hlídky, které musely být v pohotovosti.
První schůze po osvobození se konala 13. 6. 
1945, na této schůzi bylo poděkováno všem 
členům za vzorné konání požárních povinnos-
tí v těžkých dobách okupace. Též byla uctěna 
památka obětí okupace. V dalších letech na-
stal pokles činných členů a sílil nezájem města 
vstoupit do hasičského sboru.
Sbor ožil až v 50. letech. Tím správným impul-
zem byla spolupráce s podnikovým hasičským 
sborem firmy TOS. V prosinci 1964 byla v Če-
lákovicích provedena reorganizace hasičů. 
Členové jednotek Záluží a Kovohutě byli ná-
sledně převedeni do naší jednotky.

V 70. letech stojí za zmínku vznik sportovně-
-branné hry Plamen, k čemuž významně při-
spěl dlouholetý člen a vedoucí mladých hasičů 
Ladislav Báča. Dále nový cisternový vůz Tat-
ra 111, který roku 1975 náš sbor obdržel od 
okresní inspekce, a 11. června 1979 VPÚ Stará 
Boleslav předala sboru skříňový dopravní vůz 
Saviem Avia 30.

80. léta se nesla ve znamení oslav 100. výročí 
založení. V rámci oslav byl v roce 1981 uspořá-
dán průvod městem končící na Stadionu míru. 
Při průvodu byla položena kytice k pomníku 
padlých na náměstí. V Kulturním domě s po-
mocí pana Špačka byla instalována výstava. 
Slavnostní schůze proběhla v tehdejší politické 
škole, po schůzi za účasti ostatních sborů pro-
běhlo námětové cvičení. Výstavu v Kulturním 
domě navštívilo 2 302 občanů. Náš vůz Tatra 
111 byl převeden do ZO Nehvizdy. Do sboru 
byl jako náhrada přidělen cisternový vůz CAS 
16. Dne 13. 7. byl po odvolání pana Rogov-
ského do funkce předsedy ZO navržen a zvo-
len pan Fridrich, který tuto funkci vykonává do 
dnešních dnů. O měsíc později jsme převedli 
vůz Tatra 805 do ZO Sedlčánky.
V roce 1985 se novým velitelem stal pan Jiří Pr-
chal. Začátkem roku 1986 jsme byli seznáme-
ni s plánem výstavby nové hasičské zbrojnice 
v blízkosti tehdejšího TOSu. Roku 1989 se čle-
nové sboru plánované výstavby sami zúčastni-
li. V témže roce proběhla výměna cisterny CAS 
16 za nové vozidlo CAS 25.
V roce 1990 se změnily názvy na Sdruže-
ní hasičů ČMS a Sbor dobrovolných hasičů. 
Začátkem roku 1991 měl náš sbor 37 mužů  
a 9 žen. Bohužel, stavba nové hasičské zbroj-
nice byla z finančních důvodů pozastavena. 
V rámci 110. výročí našeho sboru byl v Čelá-
kovicích dne 2. 6. uspořádán okresní den hasi-
čů s výstavou techniky, ukázkou vyprošťovací 
techniky a koncertem hasičské hudby ze Sku-
tče na náměstí.
Nová hasičská zbrojnice byla nakonec úspěš-
ně dostavěna a 1. 9. 1994 byla převzata do 
užívání. V dalších letech probíhalo postupné 
dovybavení zbrojnice i automobilů – například 

135 let  
Sboru dobrovolných hasicu 

Celákovice
Píše se rok 1881, již pár let jsou Čelákovice sužovány mnoha požáry vel-
kých rozsahů. Škody na majetku i zdraví spoluobčanů rostou do nepředsta-
vitelných rozměrů. „Tak to nemůžeme nechat,“ řekli si obyvatelé, „Čeláko-
vice potřebují hasičský sbor.“

Výjezd k zásahu. Foto: archiv SDH

Vozidlo CAS 25. Foto: archiv SDH

Cisternový vůz Tatra 111. Foto: archiv SDH

Sbor 13. 12. 1942. Foto: archiv SDH
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TÉMA
novými radiostanicemi nebo přilbami Schubert. 
Ke konci tisíciletí obdržel v Přibyslavi dlouhole-
tý člen pan Mareš titul zasloužilý hasič.
Na začátku roku 2000 byl velitelem stanice 
zvolen pan Milan Mucha. V červenci téhož roku 
nám byl ze Seatu Poříčany přivezen přesta-
věný cisternový vůz CAS 25 K (Liaz 101 860). 
Vozidlo bylo bez vybavení, to bylo nárokováno 
u města Čelákovic. Vedení města nám vyšlo 
vstříc, a tak mohlo být vybavení pořízeno. Po 
celý měsíc září se držela pohotovost v sou-
vislosti s pražskou konferencí Mezinárodního 
měnového fondu. V tomto roce byla po delší 
odmlce obnovena činnost mládeže. Dalo by se 
říct, že byla obnovena činnost tak nějak všeo-
becně, jako by nastalé milénium členům doda-
lo nových sil a energie. Každý rok byl něčím za-
jímavý, například hned další rok, to nás čekaly 
oslavy 120 let založení.
Před započetím oslav, v květnu roku 2001, se 
naše jednotka ještě stihla zúčastnit pokusu 
o světový rekord v dálkové dopravě vody u Mi-
moně. V rámci oslav 120. výročí založení sboru 
v Čelákovicích proběhla mimořádná valná hro-
mada v Kulturním domě, na které byla předne-
sena výroční zpráva, předány medaile a složen 
slib mladých hasičů a dorostu. Na náměstí 
proběhla výstava hasičské techniky pozvaných 
sborů. Ve spolupráci s HZS Stará Boleslav byl 
divákům předveden zásah na hořící automobil. 
A aby toho nebylo málo, naše jednotka se na 
konci května podílela na likvidaci velkého po-
žáru ve firmě VDO v Brandýse nad Labem.
Rok 2002 v našich myslích zůstává rokem vel-
kých povodní. Dodnes, když počasí připomíná 
období dešťů, bedlivě sledujeme povodňové 
zpravodajství se zatajeným dechem. Čeláko-
vická jednotka se podílela na odstraňování 
následků této přírodní katastrofy v obcích Kle-
cánky a Řež. Avšak nejen starosti byly součás-
tí běžných dnů na stanici. V tomto roce nám 
kupříkladu do autoparku přibyl nový dopravní 
automobil Iveco.
Následující rok jsme vzdali hold Ladislavu 
Báčovi, a to pořádáním soutěže v požárním 
útoku. První ročník Memoriálu Ladislava Báči 
se konal ke konci dubna 2003, tato akce se 
setkala s velkým ohlasem a dodnes ji každo-
ročně pořádáme. V červnu téhož roku proběhl 
na Městském stadionu ve spolupráci s Policií 
ČR Den záchranářů. V listopadu naše jednotka 
pomohla zlikvidovat velký požár ve firmě CIUR 
v Brandýse nad Labem.
V dalších letech stojí za zmínku především 
zbudování svolávacího zařízení Kango Plus 
(v roce 2004) a konání prvního letního tábora 
v Miličíně (léto 2005). Také tento počin se set- 
kal s dobrým ohlasem a děti se na něj dodnes 
rády vracejí.
Následuje rok 2006, rok mnohých požárů, 
z nichž nejtragičtější se stal 7. února v Mo-
chově a zahynuli při něm tři občané Ukrajiny. 
V červnu byl na oslavách 125 let založení sbo-
ru slavnostně předán prapor ústředního výbo-
ru SH ČMS. V říjnu téhož roku byl starostovi 
sboru panu Fridrichovi předán titul zasloužilý 
hasič. Ke konci roku došlo ke zrušení podni-
kového sboru firmy TOS a 7 členů přešlo do 
našeho sboru. Na valné hromadě byl velitelem 
sboru zvolen pan Jiří Hanzl.
Na začátku roku 2007 proběhla menší obnova 
vozového parku. Přivezen byl nový vůz Opel 
Campo a z HZS Stará Boleslav AZ IFA 30. Do 

třetice všeho dobrého bylo od pana Vraspíra 
přivezeno a dáno do výjezdu cisternové vozi-
dlo CAS 35 T 815. V polovině roku, přesněji 
30. 7., došlo k velkému požáru. Začal hořet 
panelový dům v ulici U Kapličky. Sjely se sbo-
ry z širokého okolí. Výsledkem tohoto ničivého 
požáru byla škoda ve výši 10 milionů korun. 
Zvětšování vozového parku pokračovalo, a tak 
byl v září roku 2009 přivezen člun Marine H7.
Oslavy 130 let založení sboru připadly na rok 
2011. Při slavnostní schůzi 25. června byla 
na historický prapor přidána čestná stuha  
III. stupně SH ČMS, sboru bylo městem předá-
no silnější vyprošťovací zařízení Lukas a u bý-
valého přívozu byla instalována výstava hasič-
ské techniky. Činnost přípravky byla obnovena 
ve stejném roce. Všeobecně práce s mládeží 
se sboru dařila. V dalším roce proběhla výmě-
na oken a dveří v celé zbrojnici.
Chtěli jsme podpořit činnost hasičských přípra-
vek, a proto jsme v roce 2013 uspořádali první 
ročník Celostátního setkání hasičských přípra-
vek. V červnu téhož roku naši republiku opět 
zasáhly povodně, na zbrojnici byla sloužena 
pohotovost a část jednotky pomáhala s čerpá-
ním vody v Klecánkách. Uspořádali jsme sběr 
humanitární pomoci pro Křešice, jednu ze za-
sažených obcí.
Čelákovice se rozrůstaly, od roku 2004 vzrostl 
počet obyvatel o 1 657 osob. Přibylo panelo-
vých domů a potřeba výškové techniky byla 
čím dál silnější. Nakonec byl 30. 7. 2014 z le-
tiště Ruzyně přivezen AZ 37 Magirus. V násle-
dujících dnech proběhla na náměstí jeho pre-
zentace.
Dostali jsme se k současnosti. K 1. 1. 2016 
čítal sbor celkem 117 členů. Z toho 44 mužů,  
29 žen a 44 dětí v mládežnických kolektivech.
Ve výjezdové jednotce je aktuálně 24 mužů 
a žen. Jednotka je v současné době zařaze-
na v JPO III/2, což znamená, že zabezpečuje 
výjezd dvou družstev o zmenšeném početním 
stavu do 10 minut od vyhlášení poplachu. 
V loňském roce se členové jednotky zúčast-
nili 75 událostí. Přesněji řečeno zasahovali 
u 34 požárů, 12 dopravních nehod, 1 doprav-
ní nehody hromadné, 18 technických pomocí,  
3 ostatních pomocí, 2 jiných mimořádných 
událostí a 4 planých poplachů. Ze statistických 
údajů můžeme zjistit, že průměrný počet udá-
lostí je 60 až 70 za rok.

Dále bychom mohli představit některé z vý-
konných orgánů SDH. Výbor v současné 
době pracuje ve složení:
starosta sboru Miloš Fridrich
velitel sboru a výjezdové jednotky Jiří Hanzl
jednatelka sboru Martina Tomečková
garážmistr Roman Bláha
hospodářka Petra Borisová
materiálně-technický referent Lukáš Richter
velitelka žen Ivana Hanzlová
vedoucí mládeže Markéta Hanzlová
kronikářka Jana Krejčí
referent KTS Radek Henyš
technik technické služby Libor Tomeček
správce budovy Eduard Jenčík

Revizní rada má nyní toto složení:
předseda RR Stanislava Šťastná
člen Roman Sušánek
členka Kateřina Foktová

O hasičskou mládež se stará:
vedoucí přípravky a mladších žáků  

Jana a Daniel Krejčí
vedoucí starších žáků a dorostu  

Martina a Libor Tomečkovi
pomocníci vedoucích Kateřina Foktová
 Andrea Šupová

Krátce a v rychlosti jsme vám představili histo-
rii Sboru dobrovolných hasičů Čelákovice. Nic 
z toho by však neexistovalo, nebýt každého 
jednotlivého člena. Málokdo si tuto informaci 
uvědomuje, ale hlavním znakem každého SDH 
je především dobrovolnost. Všichni tito hrdi-
nové všedních dní si dobrovolně zvolili pomoc 
bližním. Vždycky budou poblíž, aby chránili ži-
voty i majetek. A za to všem minulým i součas-
ným hasičům patří veliké DÍKY.
Na úplný konec dovolte, abychom vás pozva-
li na oslavu 135 let založení SDH Čelákovice, 
která se uskuteční 11. června 2016 v prosto-
rách hasičské zbrojnice. Na programu budou 
kromě výstavy hasičské techniky a dokumentů 
například ukázky z činnosti mládeže a po obě-
dě slavnostní akt před vchodem do zbrojnice. 
Všichni jste srdečně zváni.

Téma zpracovali
Jana Krejčí

Miloš Fridrich
Jiří Hanzl

Oslava 70. narozenin Miloše Fridricha, zasloužilého hasiče. Foto: Irena Kent
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•  Vladimír Duník, předseda organizace

Akce v rámci májových oslav, které naše MěO 
KSČM každý rok pořádá, jsme již tradičně zahá-
jili prvomájovým setkáním občanů před Kultur-
ním domem u příležitosti Svátku práce na celém 
světě.
Po počáteční hymně ČSR přivítal přítomné hos-
ty i občany Čelákovic a okolních obcí předseda 
organizace a vyzdvihl milou účast dvou přítom-

ných vážených občanek Čelákovic, zastupitelek 
Zdeňky Tiché a Lenky Grygarové. Na setkání 
zavítali do našeho města i krajští zastupitelé za 
KSČM Zdeněk Milata, Pavel Posolda a člen VV 
KV Praha Lukáš Vrobel. Ti ve svých krátkých 
vystoupeních připomněli historii tohoto sváteč-
ního dne, jeho poslání a důležitost, ale i reálnou 
současnost.
Na závěr oficiální části zazněla nepsaná hym-
na pracujících – Píseň práce a poté již převzala  

pomyslnou taktovku kapela Pohoda, která 
umocnila příjemnou atmosféru celého odpoled-
ne. V závěru akce nás navštívil i současný po-
slanec Parlamentu ČR Stanislav Grospič, který 
v Čelákovicích tradičně končí dlouhou šňůru 
prvomájových akcí.
Oslavy konce II. světové války jsme zahájili již  
8. 5. dopoledne položením věnců u všech pa-
mětních míst obětí v Čelákovicích spolu s před-
staviteli města. Odpoledne jsme pak před 
radnicí položili věnec u pomníku padlých se 
zástupci některých politických stran i vedením 
města. Tradičním pietním aktem v Sedlčánkách, 
v předvečer 9. 5., jsme uctili památku padlých 
věnci a kyticemi šeříku u pomníčku před ško-
lou a poté v parku u pomníku Rudé armády. Po 
hymnách ČSR a SSSR k občanům promluvil 
Stanislav Grospič, s nímž k nám přijeli i další milí 
hosté – členka OV KSČM Praha-východ Zdeňka 
Hajleková, Zdeněk Milata a člen KV KSČM Ja-
roslav Stradiot.
Stejně důstojnou atmosféru měl i pietní akt ko-
naný 9. 5. v Záluží. K pomníku Rudé armády 
s čestnou stráží sovětského vojáka v dobové 
uniformě se přišli poklonit a položit věnce a ky-
tice šeříků tajemník velvyslanectví Ruské fede-
race Alexej Molkov, Stanislav Grospič, Lenka 
Grygarová, Zdeněk Milata, Tereza Humpolcová 
a Jaroslav Stradiot. Čestným hostem byl i zá-
stupce Klubu českého pohraničí Jaroslav Hu-
dec. Všem zúčastněným včetně mnoha přítom-
ných občanů přednesl vzkaz velvyslance Ruské 
federace pan Molkov, jehož projev v češtině 
sklidil zasloužený potlesk. Za hosty vystoupil 
s připomenutím důležitosti a významu tohoto 
svátečního dne Stanislav Grospič.

•  Ivan Vaňousek

Secese – slovo převzaté z latiny, kde znamená 
oddělení nebo odštěpení. „Narodila“ se jako 
umělecký směr na přelomu 19. a 20. století „od-
štěpením“ mladší generace umělců od starší. 
Je to patrné i z jejího německého (Jugendstil) 
a francouzského (L‘art nouveau) názvu. Stala 
se módou a životním stylem. Hlavním znakem 
secese je ornamentálnost, a to i v architektuře. 
Do Čelákovic „dorazila“ někdy kolem 20. let  

20. století. Jak ji poznáme na zdejších domech? 
Z jejich průčelí zmizely historizující dekorace 
převzaté z předchozích stavebních slohů (rene-
sance, baroka a rokoka), jaké vidíme například 
na budově radnice. Nahradily je reliéfní stylizace 
rostlin, zvířat, lidských postav, „hmyzí“ motivy 
nebo vsazené keramické prvky (tvarovky). Naj- 
deme je příkladně na domech pod nádražím, 
v Masarykově a Vašátkově ulici (kdo by neznal 
budovu ZUŠ) i v Jiřině. Stačí se pozorně dívat, 
občas i zvednout hlavu.

Mříž ve východním průčelí domu v ulici Masarykově. 

Vstup domu v ulici Masarykově. 

Východní průčelí vily v ulici U Hájku v Jiřině. Foto: -iv-

chodíme kolem nich

Čelákovická secese

Májové oslavy MěO KSČM

Pietní akt 9. 5. 2016 v Záluží. Foto: archiv pořadatele



str. 13www.celakovice.cz

•  Ivan Vaňousek

V Čelákovicích máme dva kostely. První stojí 
od konce 12. stol., druhý je o více než 700 let 
mladší. První je spojen s obdobím (1198–1212), 
v němž Přemyslovci (Přemysl I. Otakar) úspěš-
ně usilovali o dědičné právo na královský titul. 
Záměr postavit druhý kostel souvisel se vzni-
kem Církve československé (CČS) v lednu 1920 
(vyhlášením CČS vyvrcholil tzv. český katolický 
modernismus, promítnutý do programu Jednoty 
katolického duchovenstva „Obnova církve kato-
lické v Republice Československé“, odmítnuté-
ho v r. 1919 papežským úřadem). Nemalý vliv 
na popularitu nové „národní“ církve, hlásící se 
k odkazu husitské reformace, měla tehdy nega-
tivně vnímaná oddanost velké části „latinské-
ho“ duchovenstva rakousko-uherské monarchii 
před 1. světovou válkou a v jejím průběhu.
V červenci 1920 se v Čelákovicích ustanovi-
la duchovní správa CČS. Zapůjčení prostorů 
měšťanské školy na náměstí této církvi bylo 

provizorní a dočasné. Zrodil se záměr postavit 
si vlastní kostel, Husův sbor, na vlastním po-
zemku. Pozemek byl zakoupen a návrh připravil 
architekt Rudolf Hübner z pražské firmy stavite-
le A. Antoše v r. 1935. V srpnu téhož roku byl 
projekt schválen. K realizaci přispěli sponzoři 
z Čelákovic a okolních obcí finančními dary, 
stavebním materiálem a jeho dopravou zdar-
ma. Mnoho členů čelákovické náboženské obce 
CČS pracovalo na stavbě sboru zdarma.

Po slavnostním „poklepu“ na základní kámen 
dne 15. srpna 1935 měl čelákovický stavitel pan 
Josef Pýcha do konce téhož roku stavbu „pod 
střechou“. Proto se už za necelý rok (po jejím 
úplném dokončení) – 21. června 1936 mohla ko-
nat slavnost, při níž byly na věž vyzvednuty tři 
posvěcené zvony, a 29. června sloužil v novém 
kostele slavnostní mši patriarcha CČS G. A. 
Procházka. Při ní uvedl do úřadu v pořadí šesté-
ho zdejšího faráře tehdy mladé církve Antonína 
Poštu a zároveň před 80 lety otevřel Husův sbor 
veřejnosti. Ke kostelní věži zakončené tzv. jete-
lovým křížem a k radniční věži zdobené českým 
dvouocasým lvem přibyla další dominanta měs-
ta – věž s kalichem na vrcholu.

POZVÁNKA  
DO HUSOVA SBORU

Náboženská obec Církve československé 
husitské v Čelákovicích oslaví v sobotu  

11. června 2016 od 16.00 hodin 80. výročí 
otevření Husova sboru, a to slavnostní bo-
hoslužbou, kterou povede patriarcha CČSH 

Tomáš Butta.

80 let čelákovického Husova sboru

Kalich před vyzvednutím na věž, jaro 1936. Foto zdroj: 
archiv CČSH

Základní kámen Husova sboru v Čelákovicích. Foto: 
-iv-

Uložení základního kamene do zdiva dne 1. 10. 1935. 
Foto zdroj: archiv CČSH

•  P. Mikuláš Uličný

Postupně se nám daří zkrášlovat okolí naše-
ho kostela Nanebevzetí Panny Marie, beze-
sporu jednoho z nejdůležitějších historických 
a sakrálních klenotů Čelákovic. Nechali jsme 
vyřezat tmavé keře a vpustit do blízkosti 
kostela sluneční paprsky. Uvolněný prostor 
se pak osel trávou a osázel mj. za podpory 
členů Okrašlovacího spolku stovkami mace-
šek z fondů farnosti. Jsem vděčný, že se tato 
spolupráce obnovuje. Jakmile se tráva uchytí, 
plánujeme další výsadby květin a mj. i vyset 
rozkvetlou louku, na kterou budou v létě létat 
motýli. Podařilo se i díky jistému farníkovi za-
jistit velké nádrže na zachycování dešťovky ze 
střechy chrámu. Ta bude použita na zálivku. 
Pomalu se připojuje i farní zahrada, avšak její 
obnova bude trvat ještě dlouho. Spolupracu-
jeme s odborníky na celkové koncepci farnos-
ti, do níž zapadá i plánované komunitní cent-
rum a ozelenění zdevastované zahrady. Vítáni 
jsou všichni dobrovolníci, kteří by se starali 
o zálivku. Náš dík patří všem, kteří nám dosud 
pomáhali. 

S těmito řádky bych vás rád pozval, abyste se 
přesvědčili na vlastní oči o kráse rodícího se 
díla. Mj. letošní Noc kostelů a Muzejní noc se 
k tomu nabízí. Výhledově prozatím před boho-
službou a při ní je okolí kostela přístupné pro 

každého. V blízké budoucnosti to bude samo-
zřejmostí, ve větším dennodenním časovém 
rozmezí s otevřením chrámu alespoň na mříž 
k osobnímu ztišení a nabrání sil. „Pane, dej 
zdar pracím našich rukou,“ prosíme.

Výsadby před kostelem Nanebevzetí Panny Marie. Foto: ŘkF

PROSTORY KOLEM KOSTELA OŽÍVAJÍ

INFORMACE, DOPISY
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Dne 12. 6. 2016 uplyne pět let, 
kdy nás navždy opustil pan 
František KÖNIGSMARK. 
Velice hodný manžel, tatínek 
a dědeček.
Stále vzpomínají manželka 
Anna, děti František, Miro-
slav, Anička, Jirka a Petr 
s rodinami, vnoučátka Petruška, Nikolka, 
Matěj, Tadeášek, Alenka, Honzík a Michalka.
Moc nám chybí, prosíme, vzpomeňte s námi.

Dne 13. června 2016 tomu již 
bude rok, co nás náhle navždy 
opustil náš milovaný manžel, 
tatínek a dědeček pan Karel 
KADLEC.
Vzpomíná manželka s rodi-
nou.

Dne 30. 6. 2016 uplyne 5 let, 
kdy náhle odešel můj manžel, 
obětavý a hodný otec, děde-
ček pan Josef VRABEC.
Nikdy na něj nezapomeneme. 
Čest jeho památce.
Manželka Eva, dcera Eva 
s Járou a vnoučata Tomáš 
a Michaele a pravnoučata

Dne 10. 6. 2016 
uplyne 80 let 
od úmrtí naše-
ho pradědečka 
pana Františka 
K O V A Ř Í K A 
(*26. 7. 1858), 
který zemřel 
ve svém rodišti 
Čelákovic ích. 
Celý svůj život 
zasvětil hudbě. 
Založil soukro-
mou hudební 
školu v Čelákovicích, byl skladatelem lidových 
písní a pochodů. V Praze vlastnil hudební nakla-
datelství. Stal se kapelníkem Městského sboru 
ostrostřelců v Praze. Působil jako ředitel pěvec-
ké školy v Baltimore v USA. Po návratu byl jme-
nován kapelníkem Městského sboru granátníků 
v Praze.
S úctou vzpomíná rodina Macákova a Stinko-
va.

V červnu 2016 oslaví manželé Jindřiška a Fran-
tišek BODLÁKOVI zlatou svatbu.
Do dalších společných let přejí hodně zdraví 
a pohody synové Petr a Pavel s rodinami.

Dne 22. 5. 2016 oslavila naše 
maminka, babička a praba-
bička Marie MARUŠKOVÁ 
z Čelákovic krásné 90. naro-
zeniny.
Hodně zdraví, štěstí a pohody 
do dalších let jí přeje rodina.

Dne 7. 6. 2016 se dožívá 
krásných 90 let pan Jaroslav 
HEJTÍK.
Hodně zdraví do dalších let 
přeje celá rodina.

Dne 16. 6. 2016 oslaví naše 
milovaná maminka a babič-
ka paní Jiřina ZEMANOVÁ  
85. narozeniny.
Do dalších let pevné zdraví 
a hodně spokojenosti přejí 
dcery Hana, Jiřina a Věra 
s rodinami.

Své dceři Miladě VOCILKO-
VÉ narozené 1. 7. 1957 k na-
rozeninám přeji hodně zdraví 
a moc jí děkuji, že mě chodí 
denně navštěvovat do pečo-
vatelského domu. Sama je 
nemocná.
Maminka Milada Vašková

Čas plyne, ale bolest v srdcích 
zůstává. Dne 5. června 2016 
by se dožila 70 let Marie MA-
REŠOVÁ, letitá učitelka ZŠ. 
A dne 12. června 2016 je první 
výročí od jejího úmrtí.
Kdo jste ji měli rádi a znali, 
prosíme o tichou vzpomínku 
na ni.
S láskou k ní vzpomíná sestra s rodinou.

•  Milica Čeňková, turistka TJ Spartak Čeláko-
vice

Být, či nebýt 
– to jsou dvě 
možnosti lid-
ského života. 
Svůj dálkový 
pochod od-
startoval Láďa 
1. 12. 1938 
v Podhorním 
Újezdě u Ost-
roměře.
J e d n o t l i v é 
etapy jeho 
pochodu byly 
někdy neutě-
šené s velkým 

stoupáním do kopců, jindy zase pohodové, 
když cesty byly bez větších překážek. Láďa 
byl velký turista a dokázal tuto svou zálibu 
dobře předávat i ostatním. Měl pro to nejen 
dobré fyzické předpoklady, ale taky skromnost 
a vytrvalost. A k tomu to nejdůležitější – dobré 
srdce a dobré úmysly se všemi, které naučil 
lásce k turistice. Vždyť vychoval desítku mla-
dých Tomíků v turistickém oddílu mládeže, byl 
dlouholetým a oblíbeným předsedou turistic-
kého oddílu v Čelákovicích. Měl vždy pocho-
pení pro starší a méně zdatné členy a obětavě 
jim pomáhal při zdolávání těžších turistických 
tras.
Jedním slovem: „Byl tmelem čelákovické tu-
ristiky“, a za to mu patří dík několika generací. 
Konec jeho dálkového pochodu se bohužel 
přiblížil a 3. 5. 2016 Láďa odešel sám, bez 
kamarádů do turistického nebe. S ním ode-
šla i velká legenda nejen turistů, ale i turistiky. 
A že se nejednalo jen o tu regionální, dokazuje 
fakt, že k 70. narozeninám obdržel Láďa ce-
lostátní „Veřejné uznání s medailí za práci pro 
turistiku“ od KČT ČR.
Všichni, kdo jsme ho znali, mu přejeme, aby 
na nebeském turistickém vandru věděl, že na 
něho vzpomínají vděčně a na všech cestách, 
které jim vyšlapal, turisté z Čelákovic, Brandý-
sa nad Labem a z Mochova. A ti mu slibují, že 
od příštího roku budou uctívat jeho památku 
tradičním pochodem v Ostroměři nazvaným 
Memoriál Ládi Plcha.

•  Zdeněk Řehoř

Nevšední a hluboký kulturní zážitek připravil 
taneční obor Základní umělecké školy Jana 
Zacha Čelákovice v podvečer 11. května hos-
tům vyprodaného Kulturního domu. V dojem-
ném pohádkovém příběhu ztvárněném tancem 
a podbarveném krásnými melodiemi od Petra 
Iljiče Čajkovského dala autorka choreografie 
Alena Smržová vyniknout absolventům taneč-
ního oboru Radkovi Stránskému, Kláře Janá-
čové, Adéle Vykoupilové, Anděle Matouškové 
a bývalé absolventce Anně Gradwohlové. Za 

jejich špičkovými tanečními výkony ovšem 
nezůstali pozadu ani ostatní účinkující, takže 
diváci mohli sledovat plejádu tanečních kreací 
od těch roztomilých nejmenších dětí až po do-
jemně zamilované scény absolventů. Nádherný 
prožitek dokreslovaly překrásné kostýmy, cel-
ková výzdoba a nasvícení jeviště. Jednotlivé 
dějové přechody přesně korespondovaly se 
změnou hudby, takže diváci byli plně vtaženi 
do víru příběhu.
Po zakončení představení diváci odměnili 
všechny na podiu dlouhým neutuchajícím po-
tleskem. Jenom doufám, že vynaložené úsilí 

a práce na tomto projektu bude znovu využito 
a toto představení nám bude ještě jednou na-
bídnuto ke zhlédnutí.

Vystoupení žáků tanečního oboru ZUŠ s názvem „O ne-
šťastné lásce“. Foto: Alena Smržová

Dálkový pochod  
expředsedy turistů  
Ladislava PLCHA

O nešťastné lásce

spolecenská kronika
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•  Anděla Nosková

Výlet 12. 5. na zámek Loučeň a Dětenice se vydařil. Počasí nám přálo a nálada byla bezvadná. 
V Loučeni jsme po prohlídce zámku prošli Labyrintáriem, ve kterém jsme si vyzkoušeli svoji zručnost. 
Prošli jsme zahradní labyrinty a bludiště, kterých je tam 11, na závěsných atrakcích a pojízdných 
houpačkách jsme se na chvíli vrátili do dětství. Dětenice nás překvapily svojí výpravností a bohatostí 
zařízení zámku. Část zahrady zařízená pro rytířská klání a souboje, pštrosí pár, který hlídá své jedno 
velké vejce, a nakonec i dobová krčma patří k vydařenému koloritu zámku.
Z toho všeho jsou pořízené fotografie, které dám na facebook, kde se pokusím zřídit skupinu „senioři 
Čelákovice“. Na ní si můžeme povídat o tom, co nás zajímá, sdělovat si třeba svoje názory, dojmy 
z dovolených apod.
V červnu je možné se přijít podívat na ukázkové odpoledne s českou firmou vyrábějící kosmetiku, 
která je přírodní a velmi vhodná pro naší zralou pleť. Protože také není finančně náročná, seniorky ji 
rády používají. Termín je 28. 6. od 15.00 hod. v pečovatelském domě v Kostelní ulici. Vývěsní skříňka 
pro seniory je hotová, za což patří velký dík panu starostovi. Je umístěná mezi okny na obchodě 
v Masarykově ulici č. p. 226. Z ní se dozvíte, kde se co koná. Mějte se hezky… a pište nám, pokud 
budete mít nějaký nápad, jak si zpříjemnit náš život.
Kontakt – tel.: 608 750 633, e-mail: seniori@celakovice-mesto.cz

•  Jana Opletalová

Začátky chovatelů a pěstitelů jsou již v roce 
1906. Od té doby proběhlo několik změn. 
V roce 1910 se spolek rozešel.
Další činnost se datuje od roku 1931, kdy se 
chovatelé věnovali chovu holubů, králíků, nu-
trií, kachen, slepic, hus a dalších hospodář-
ských zvířat.

Oceněni byli různými vyznamenáními a tituly.
Dlouholetým pilířem Českého svazu cho-
vatelů, základní organizace Čelákovice, byl  
p. Petr Bajer, který zastával funkci předsedy, 
a stejně tak i pí Olina Vašíčková, která byla 
jednatelkou. Za dlouholetou a obětavou prá-
ci, kterou vykonávali ve svém volném čase, 
a to s láskou a ochotou, jim všichni velmi dě-
kujeme. Děkujeme také městu Čelákovice za 

finanční podporu, bez níž by spolek nemohl 
existovat.
V roce 2015 byl spolek donucen opustit pro-
story na děkanství a přemístit sídlo organi-
zace, a to do prostor bývalé vrátnice TOSu. 
Děkujeme tímto majiteli p. Miloši Chourovi za 
jejich poskytnutí a za umožnění pořádání zde 
spolkových chovatelských výstav a burz.

Většina účastníků úklidu. Foto: -pp-

seniori

Na závěsných atrakcích. Foto: -an-
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•  Michal Titěra

Se zájmem jsem si v květnovém Zpravodaji 
přečetl odpovědi zástupců jednotlivých politic-
kých stran na placené parkování v centru města 
a hned jsem se musel zeptat, jestli jen v centru 
města. Je potřeba si uvědomit, že placené par-
kování je jako mor, který se nedá zastavit. Sa-
motným důkazem je ulice Sedláčkova, dle mých 
zkušeností se těmto sedmi placeným místům 
snaží všichni vyhýbat a raději parkují v okolních 
ulicích, a v Sedláčkově je tak vždy volno. Dobrá, 
zpoplatníme tedy Kostelní a Masarykovu a kam 
se asi auta přesunou? Zpoplatníme náměstí 
a auta se přesunou do sídliště, budeme tedy 
zpoplatňovat sídliště? Nakonec se dočkáme 
placeného stání v celém městě a supermarkety 

budou muset zavádět závory a placená parko-
viště. Praha a její modré zóny jsou dostatečně 
odstrašujícím příkladem, kdy lidé žijící v mod-
ré zóně jsou takzvaně sociálně mrtví, protože 
k nim nejezdí žádné návštěvy, jelikož nemají 
kde zaparkovat. Ještě by mě zajímalo, jestli se 
při uvažování o placeném stání také někdo za-
mýšlí nad tím, kolik strážníků bude potřeba, aby 
všechny placené ulice ohlídali, a kolik to bude 
navíc stát?
Domnívám se, že pokud tyto peníze nevydá-
me za strážníky, ale za budování nových par-
kovacích míst, tak se nám všem bude lépe žít. 
Automobil prostě patří k našemu životu, a tak 
se s nimi musíme naučit žít. Jsem hrozně rád, 
že žiji ve městě, které má krásné náměstí bez 
aut, ale zároveň není problém zaparkovat po-

blíž tohoto náměstí, a podpořit tak ekonomický 
i společenský život v centru města. Když si totiž 
nakoupím na trhu 10 kilo zboží, tak se mi s tím 
nechce vláčet dva kilometry pěšky, to raději na 
ten trh nepůjdu.
A na závěr naprosto nerozumím argumentu paní 
Tiché, která tvrdí, že je nutné bojovat se služeb-
ními auty, které jezdí do Čelákovic parkovat na 
noc. Auta přeci sama nejezdí, oni v nich jez-
dí lidé, kteří jsou našimi spoluobčany a prostě 
místo svého auta mají auto služební. Z mého 
pohledu auto jako auto.
Takže podporuji myšlenku parkovacího domu 
například za CMC nebo za Kulturním domem 
nebo naproti Albertu směrem k sídlišti anebo 
v okolí Penny marketu. Lepší než platit strážníky 
a složitý parkovací systém.

Jak jsme uklízeli park 
a prostor kolem  

Kovohutí
•  Petr Petřík a Andrea Pencová

V sobotu 16. dubna od 9.00 do 12.00 hod. 
uklízelo 14 lidí v okolí dělnických domků, MŠ 
v Přístavní ulici a v Sadech 17. listopadu v Če-
lákovicích. Akce se zúčastnili členové spolku 
Dělnické domky, Okrašlovacího spolku čelá-
kovického a další příznivci. Výsledkem bylo 
asi 20 více či méně naplněných pytlů, což 
obnáší asi 300 kg směsného odpadu včetně 
asi 50 kg tříděného kovu a skla. Škoda jen, že 
týden nato se objevil v parku nový nepořádek, 
který se nahromadí zejména o víkendech, kdy 
se město neuklízí. Všem spolupracovníkům 
děkujeme a také Technickým službám města 
Čelákovic a Českému svazu ochránců přírody 
za podporu.

Svaz chovatelů jede dál a slaví 85 let!

Parkování ve městě

Výhled na červen
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tel.: 326 991 556, tel./fax: 326 991 192
e-mail: cmm@volny.cz
http://www.muzeum-celakovice.cz

Na Hrádku 464
Čelákovice

Drátování  
Ládi Lokajíčka

•  Dana Vodáková

V sobotu 25. 6. 2016 proběhne v Městském mu-
zeu v Čelákovicích vernisáž výstavy: Drátování 
Ládi Lokajíčka. Jak název napovídá, vystaveny 
budou nejrůznější modely a dekorace, které ten-
to obyvatel Plesné u Chebu zhotovil. Drátování je 
jednou z volnočasových aktivit, které se pan Lo-
kajíček začal věnovat přibližně před patnácti lety.
Dnes je přesvědčen, že se dá drátovat v podstatě 
cokoliv. Pro tvořivé budou připraveny v odpoled-
ních hodinách dílničky (13.00–15.00 hod.), kde si 
společně s panem Lokajíčkem můžete drátování 
vyzkoušet. Třeba vám toto staré řemeslo „uča-
ruje“ stejně jako kdysi jemu a dojdete k totožné-
mu závěru, že drátovat se dá cokoliv! Všechny 
srdečně zveme.

Tatabánya dříve a nyní
•  Katalin Almássy, archeolog a kurátor, a David 

Eisner, ředitel muzea

Městské muzeum v Čelákovicích navazuje vý-
znamnou zahraniční spolupráci, když v červnu 
2016 slavnostně uzavírá smlouvu o vzájemné spo-
lupráci s Muzeem města Tatabánya v Maďarsku. 
Město Tatabánya je správním střediskem (župním 
sídlem) župy Komárom-Esztergom, a leží 52 km 
západně od Budapešti. Se svými 70 000 obyvateli 
je sice sídlem téměř sedmkrát větším než Čelá-
kovice, obě sídla jsou si však určitým způsobem 
podobná svým moderním vývojem. Obě zažila 
prudký rozmach industrializace počátkem 20. sto-
letí, byť se průmyslová skladba a orientace lišily. 
Industrializace však vůdčím způsobem definova-
la jejich vývoj až do závěru komunistické éry. Od 
konce devadesátých let minulého století obě sídla 
po průmyslovém útlumu hledají novou tvář. 
První společnou akcí prezentovanou v Čeláko-
vicích bude výstava „Tatabánya dříve a nyní“, 
zahájená v Městském muzeu v Čelákovicích  
1. 6. 2016. Čelákovická veřejnost se díky ní bude 
moci seznámit s tím, jak bývalé průmyslové a hor-
nické město přežilo krizi hornictví a stalo se prů-
měrným, životu příjemným městem.

18. 6. 2016
Program ve tvrzi:
14.00  příjezd Karla IV. a Blanky z Valois na ko-

ních s družinou
14.30  na dvoře Karla IV. – taneční škola pro pří-

chozí
15.05 šermířské klání českých pánů
15.30  na dvoře Karla IV. – taneční škola pro pří-

chozí
Hraje Rožmberská kapela, která pohovoří o dobo-
vých hudebních nástrojích.
16.30  šermířská škola a koláčkový turnaj pro 

děti a dospělé
17.00  kejklíři, myší dostihy, středověký kulečník
17.30  přednáška pátera Omnibuse o hříchu 

a středověké hry o ceny pro děti i dospělé
18.00 kejklířské vystoupení
18.30  proces s čarodějnicí a středověké hry 

o ceny pro děti i dospělé
19.00 divadelní představení Svatý Václav
20.15  na dvoře Karla IV. – taneční škola pro pří-

chozí
21.30 středověká ohňová podívaná
V Síni Jana Zacha vystaveny významné archiválie! 
Komentované prohlídky v expozici muzea. Pregéř 
– ražba mincí. Dobová řemesla: kovář, bednář, 
přadlena, písař – scriptotium, bylinkářka, dráteni-
ce; ukázky vazeb knih; dílnička – možnost svázat 
si pracovní listy historického testu do knihy; stře-
dověká písanka. Vystoupí skupiny: Regii Caroli 
regis – škola starého tance; Rožmberská kapela; 
Berounští měšťané 16.30–19.00; Království Danar 
– historická řemesla a další.
Program v archeologické laboratoři:
14.00–18.00 nahlédnutí do tajů archeologie, 
ukázky laboratorních prací při rekonstrukci nádob, 
zábavně-edukativní program zaměřený na arche-
ologii pro děti i dospělé
Program v parku Na Hrádku:
Svatojánská divadelní pouť
14.30 Tučňáci na arše
15.15 Tři v jednom
16.15 Malá čarodějnice
17.00 Případy Sherlocka Holmese
18.00 Western
Program v kostele Nanebevzetí Panny Marie:
14.00–18.00 ukázky liturgických knih, jedno ze 
zastavení v historickém testu
Program v Husově sboru:
14.00–18.00 ukázky liturgických knih, jedno ze 
zastavení v historickém testu – téma Jeroným 
Pražský
Program v knihovně:
14.00–18.00 zahájení výstavy WILDa India – 
výstava fotografií Jana Williama Drnka; kontaktní 
stanoviště soutěže na téma „Kniha“: historický 
test pro děti i dospělé – sbírání razítek

Uvedené časy jsou orientační. Změna programu 
vyhrazena!

•  Dana Vodáková

Městské muzeum v Čelákovicích vás srdečně 
zve na Muzejní noc a Svatojánskou divadel-
ní pouť, které se uskuteční v sobotu 18. 6. od 
14.00 do 22.00 hod.
V letošním roce bohatém na jubilea (650 let od 
nejstaršího zápisu v čelákovické městské knize 
a 700 let od narození Karla IV.) vás čeká také mi-
mořádně bohatý program, který vás „přenese do 
středověku“.
Ve 14.00 hod. přijede do tvrze Karel IV. s Blankou 
z Valois a se svým dvorem, který vám ukáže, jak 
se za jeho časů tančilo. Zatančit si budou moci 
i příchozí návštěvníci. Přítomni budou udatní 
šermíři a budete moci zhlédnout řemeslné dílny  
z 15. století. Své řemeslo vám představí mistr 
kovář, bednář a také přadlena. Zručnost a um 
budete moci obdivovat také ve „scriptoriu“. Své 
řemeslo ukáže i zručná drátenice. Řemeslné dílny 
budou k vidění po celou dobu trvání akce. Nebu-
dou chybět kejklíři, hry pro děti i dospělé a poníci. 
K tanci i poslechu zahraje „středověká muzika“ 
v podání významné Rožmberské kapely, která 
vám představí své neobvyklé nástroje a prozradí 
něco z historie hudby.
Ve spolupráci s Městskou knihovnou bude probí-
hat tradiční razítkovací soutěž, obohacená o mož-
nost vytvořit si z pracovních listů „vlastní knihu“. 
Dílnička, kde si budete moci listy nejen svázat, ale 
také vyzkoušet si „gotickou“ písanku či prohléd-
nout různé způsoby vázání knížek, bude rovněž 
po celou dobu přístupná v muzeu. (Pozor, razít-
kovací soutěž potrvá pouze do 18.00 hod., svázat 
pracovní listy však můžete i po ukončení soutěže!)
Razítkovací soutěže se stejně jako v minulých 
letech účastní také Římskokatolická farnost a far-
nost Československé církve husitské, budete tedy 
moci navštívit i „husitský“ a „katolický“ kostel, 
kde se něco dozvíte o liturgických knihách, které 
si budete moci také prohlédnout (kostely otevřeny 
od 14.00 do 18.00 hod.). Pracoviště Městského 
muzea v Rybářské ulici č. p. 156 vám dá nahléd-
nout do tajů archeologie a zpracování archeolo-
gických artefaktů.
Divadelní představení budou z důvodů akcí na 
nádvoří muzea probíhat letos v přilehlém parku. 
V 19.00 hod. bude nicméně na nádvoří tvrze se-
hrána divadelní hra Svatý Václav.
V muzeu budou probíhat komentované prohlídky 
a v neposlední řadě se nabízí možnost zhlédnout 
unikátní archiválie dokládající městskou samo-
správu Čelákovic v pozdním středověku a raném 
novověku. Archiválie budou vystaveny v Síni Jana 
Zacha.
Ve večerních hodinách se můžete těšit na ohňové 
„středověké“ vystoupení.Pohled na město Tatabánya. Foto zdroj: Internet
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Výstava „WILDa India“

•  Jana a Jan William Drnkovi a Soňa Husári-
ková, ředitelka

Knihovna vás zve na zahájení výstavy foto-
grafií Jana Williama Drnka s názvem WILDa 
India v sobotu 18. června 2016, kdy bude 
knihovna otevřena v rámci Muzejní noci 
v Čelákovích od 14.00 do 18.00 hod. Výsta-
vu můžete navštívit vždy ve výpůjčních ho-
dinách knihovny až do pátku 23. září 2016. 
V úterý 20. září se v knihovně uskuteční be-
seda s autorem výstavy o expedici do Indie.
Soubor velkoformátových fotografií Jana Wil-
liama Dmka WILDa INDIA volně navazuje na 
předešlé výstavy WILDa America a WILDa Afri-
ca. Fotografie byly pořízeny na fotoexpedici do 
Indie v roce 2013, která byla zaměřená hlavně 
na fotografování indických slavností, rituálů 
a tradic. „Navštívili jsme duchovní centrum hin-
duistické Indie město Váránasí, zažili jsme neo-
pakovatelnou atmosféru na ghátech, na břehu 
posvátné řeky Gangy. Vydali jsme se do venkov-
ských oblastí státu Chhattisgarh, který obývají ne 
příliš známé kmeny Muria, Baigas nebo Marias. 

 

Stali jsme se svědky autentického života lidí na 
venkově a také předsvatebních tanců a jiných 
rituálů. Nejzajímavější částí fotoexpedice byla 
návštěva svaté pouti hinduistů Mahá Kumbha 
Mely. Je to největší a nejfantastičtější svátek 
konaný na planetě. Probíhá jednou za dvanáct 
let poblíž severoindického města Illáhábádu na 
posvátném soutoku řek Gangy, Jamuny a bájné 
Sarasvátí. Miliony hinduistů smývaji v posvát-
ných vodách veškeré své hříchy, a osvobozují 
se tak z neustálého koloběbu nových zrození“. 
Všechny tyto události byly obrovskou inspirací  

a příležitostí pro fotografy. Nejzajímavější ze 
všeho byly lidské tváře, do kterých se zapsal 
často nelehký a strastiplný život, ale i pokora, 
moudrost a prozření. Nebylo lehké z velkého 
množství fotografií sestavit výstavní soubor. 
Přijměte tedy pozvání na výstavu WILDa India 
a nechte se okouzlit duchem a duší Indie.

Jan William Drnem se narodil v roce 1960 ve 
Strakonicích. Od roku 1987 žije s rodinou v Če-
lákovicích. Vystudoval technickou kybernetiku 
na ČVUT v Praze, založil úspěšnou firmu v ob-
lasti singmakingu. V současné době přednáší 
printing a color management na fakultě School 
of Art & Design na univerzitě Prague College. 
Fotografování se věnuje od dětství. Díky své píli 
a profesionalitě patří k uznávaným odborníkům 
oboru. Všechny fotografie si sám zpracovává, 
tiskne i adjustuje. Je členem Asociace profesi-
onálních fotografů a skupiny Coloratti, sdružení 
renomovaných světových fotografů a odborníků 
na správu barev. Procestoval řadu zemí Jižní 
Ameriky, Afriky, jihovýchodní Asie a Evropy. 
Své fotografie prezentoval na mnoha výstavách 
v Čechách a v roce 2010 také v Českém kultur-
ním centru v New Yorku. Jeho fotografie si mů-
žete prohlédnout na www.jwd.cz. Kolekci foto-
grafií z Indie od 18. června v Městské knihovně 
v Čelákovicích.

tel.: 326 991 515, fax: 326 993 664
e-mail: mestska@knihovna.celakovice.cz
http://knihovna.celakovice.cz

WILDa India. Foto: Jan William Drnek

UPOZORNĚNÍ
Po dobu rekonstrukce budovy není provoz 
pobočky knihovny v Sedlčánkách přeru-
šen. Knihovna bude otevřena jako vždy 

každé úterý od 16.00 do 18.00 hod.

•  Olga Žampová a Antonín Žampa

Dne 1. května 2016 jsme se zúčastnili vernisáže výstavy obrazů paní Jany Novotné Špráchalové. 
Otevření proběhlo v krásném prostředí zahradní zeleně a v malém útulném altánu, podbarveno hu-
debním doprovodem. Obrazy výtvarnice Jany Novotné nás mile překvapily. Jak náměty čerpané 
z přírody, ať už jsou to hory, lesy, horské prameny, zvířátka, které zaujmou dokonalým zpracováním, 
tak portrétní tvorba a důstojně působící panoramata Pražského hradu a Karlova mostu. Zhlédnutí 
výstavy je přenesením se aspoň na chvíli z rušného denního života do krásné čisté přírody.
Děkujeme všem, kteří se o tento příjemný zážitek zasloužili.

NASAJA – OBRAZY, KERAMIKA A SKLO

Výstava s názvem „NASAJA – OBRAZY, 
KERAMIKA A SKLO“ byla prodloužena  

do konce června 2016. Přístupná je od 16.00 
do 19.00 hod. v Galerii v altánu ve Vašátkově 

ulici č. p. 818.
Slavnostní vernisáž v zahradě č. p. 818 ve Vašátkově ulici. Foto: -dv-

Vlevo Jana Novotná Špráchalová, vpravo Irina Füzéko-
vá. Foto: archiv Galerie

Výstava v Galerii v altánu. Foto: -dv-
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•  Mira Poloprutská, farářka 

Všechny kostely a modlitebny na území Čes-
ké republiky, které slouží církvím, členům 
nebo přidruženým členům Ekumenické rady 
církví ČR, mají také letos možnost připojit 
se k Noci kostelů. Noc kostelů 2016 se koná 
v pátek 10. června. Je to opět příležitost po-
zvat co nejširší veřejnost do našich kostelů 
a ve večerní a noční atmosféře zde nabíd-
nout možnost setkat se s křesťanstvím pro-
střednictvím pestrých programů.
Mottem Noci kostelů je každý rok biblický verš, 
jehož součástí je právě slovo „noc“. V letošním 
roce zvolený verš z knihy Zjevení upozorňuje na 
význam sakrálních staveb. „Jeho brány zůsta-
nou otevřeny, protože stále trvá den, a noci tam 
už nebude.“ (Zjevení Janovo 21,25)
Noc kostelů tedy znamená otevřený vstup 
a možnost nahlédnout do četných staveb křes-

ťanských církví – monumentálních i prostých. 
Rozmanitost církevních staveb dokládá pestrost 
křesťanství v naší zemi i v našem městě. Staro-
bylé kamenné stavby odkazují k dlouhé historii 
křesťanství. Nově budované a upravované pro-
story dosvědčují, že církve nechtějí být spojo-
vány jen s minulostí, ale že i dnes žijí, zvěstují 
evangelium, vyznávají svoji křesťanskou víru 
a konají službu potřebným.
Nejstarším kostelem v Čelákovicích je kostel 
Nanebevzetí Panny Marie. Noc kostelů je le-
tos příležitostí dozvědět se více o historii kos-
tela i o současném směřování Římskokatolické 
farnosti. Po mši bude následovat přednáška, 
meditace, hudba a zpěv.
Kostel Církve československé husitské nese 
jméno svědka víry Jana Husa. V letošním roce 
nezapomeneme ani na Jeronýma Pražského, 
Husova přítele a středověkého univerzitního 
učence, který rok po mistru Janu Husovi rov-
něž zemřel v Kostnici na hranici. Noc kostelů 
zahájí oslavy 80. výročí otevření Husova sboru 
veřejnosti – zazní Truvérská mše a koncert staré 
hudby.
Modlitebna Církve bratrské se nachází ve 
Vašátkově ulici. V roce 2014 zahájila po tříle-
té přípravě výstavbu nové modlitebny na rohu 
ulice Palackého a Masarykovy (proti nádraží). 
V současnosti byla dokončena střešní kon-
strukce a již se rýsují obrysy nově budované-
ho objektu. Více informací získají návštěvníci 
na komentované prohlídce stavby, přednášce 
o historii společenství a o cestě k novému mís-
tu pro setkávání.
Věřím, že podobně jako v minulých letech bude 
také letos Noc kostelů pro čelákovickou veřej-
nost zajímavým a obohacujícím zážitkem. Více 
informací naleznete na plakátech a vývěskách 
u kostelů, případně na www.nockostelu.cz.

Chrámový sbor  
sv. Ducha se  

smyčcovým orchest-
rem provede 

Schubertovu mši

•  Michaela Petišková, Spolek pro varhanní 
hudbu

V sobotu 25. června v 18.00 hod. se v Husově 
sboru uskuteční další z větších hudebních pro-
jektů, pořádaných letos Spolkem pro varhanní 
hudbu – tentokrát ve spolupráci s CČsH. Inspi-
roval nás k němu pan farář Richard Scheuch. 
Upozornil nás totiž na hudební těleso, které 
vystupuje při mších v jeho současném půso-
bišti: Chrámový sbor sv. Ducha, celkem čtyři-
cetičlenné pěvecké těleso, vzniklo v roce 1994 
a od svého počátku je vedeno sbormistrem, 
varhaníkem a skladatelem Karlem Loulou, dru-
hým sbormistrem je Lukáš Prchal. Ač svou pod-
statou sdružení amatérské, vyznačuje se nejen 
kvalitním uměleckým výkonem, ale i širokým 
záběrem – působí jak liturgicky, tak koncert-
ně. Na repertoáru má např. skladby Dvořáka 
(Lužanská mše, Stabat Mater), Beethoveno-
vu Mši C dur, Korunovační mši a Requiem od  
W. A. Mozarta, Bachův Magnificat a jeho Vá-
noční oratorium, Händelova Mesiáše, Rybovu 
Českou mši vánoční ad. S Komorním orchest-
rem Akademie věd provádí pak rozsáhlejší díla 
(př. Dvořákovo Requiem, Orffovu Carminu Bu-
ranu…). Výjimečná je i živá spolupráce soubo-
ru se současnými tvůrci – skladateli, dirigenty 
a interprety – např. Milošem Bokem, Petrem 
Wajsarem, Varhanem Orchestrovičem Baue-
rem, Jiřím Stivínem a dalšími.
Těžištěm čelákovického programu je Mše č. 2 
G Dur Franze Schuberta (1797–1828), jedna 
z nejznámějších kratších liturgických skladeb 
tohoto autora evropského romantismu. Napsal 
ji již ve svých 18 letech patrně na objednávku. 
Původně byla zkomponována pro sbor se só-
listy, smyčce a varhany a v této instrumentální 
podobě ji také vyslechneme v Čelákovicích. 
Koncert bude doplněn o sborová díla dalších 
významných evropských autorů (W. A. Mozart, 
G. F. Händel). Bachovy varhanní fugy pak pro-
vede Karel Loula.
Těšíme se na vaši návštěvu www.varhanyzce-
lakovic.cz.

Noc kostelů v Čelákovicích

PROGRAM:
Husův sbor v Čelákovicích
18.00–24.00 hod.  výstava k 80. výročí otevření Husova sboru v prostorách kostela přiblíží návštěv-

níkům historické zajímavosti, komentované prohlídky v čase mezi jednotlivými 
kulturními programy

18.00–18.05 hod. zvonění
18.10–19.00 hod.  koncert v podání Pěveckého sboru Gymnázia J. S. Machara z Brandýsa nad La-

bem
20.00–21.30 hod.  koncert souboru staré hudby ALLA BREVE spojený s vyprávěním o nástrojích 

a jiných zajímavostech
22.00–23.00 hod.  muzikál KAZATEL – audiovizuální prezentace představení konaného v Husově 

sboru v roce 2015
24.00–24.00 hod. meditace s hudbou Taizé

Sbor Církve bratrské Čelákovice
Noc kostelů se uskuteční v prostorách stavby nové budovy naproti nádraží v ulici Palackého
18.00–24.00 hod.
- komentovaná prohlídka stavby
- blok písní a chval
- hudební vystoupení dětí
- přednáška o historii společenství a cestě k novému místu pro setkávání

Římskokatolická farnost Čelákovice
Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Čelákovicích
18.00 hod. mariánská pobožnost
18.30 hod.  mše svatá za město Čelákovice a všechny obce farnosti s promluvou
19.15–22.00 hod.  výklady o historii nejenom chrámu, výklad o významech mobiliářů a části kostelů 

hudba a zpěv Taizé, možnosti osobních rozhovorů s farníky u kostela i na faře

Filiální kostel sv. Vojtěcha v Přerově nad Labem
17.45 hod.  zvonění zvonů, příležitost k rozhorům s farníky o místním církevním životě farního 

společenství, o modlitbě
20.00 hod.  požehnání knězem, v celém vhodném čase poslech meditatívní hudby

Chrámový sbor sv. Ducha na vystoupení v pražském 
Rudolfinu. Foto: archiv souboru
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•  Jan Volín, Spolek přátel čelákovického muzea

Jednou ze zásad činnosti Spolku přátel čelá-
kovického muzea je žánrová pestrost. Té se 
spolek drží i ve dvanáctém roce své existence. 
Když tedy kapelnice pražské hudební skupiny 
BABYlon Band s humorem poznamenala, že 
její přístup k hudbě by se dal nazvat žánrovou 

schizofrenií, zbystřili jsme pozornost. Po vyjas-
nění některých organizačních detailů jsme deví-
tičlennou skupinu pozvali, a tak nás čeká hezké 
červnové nedělní odpoledne. 
Žánrové zařazení BABYlon Bandu opravdu není 
jednoduché, ale jisté je jedno: jde o originální 
hudbu s hezkými vokály, živou rytmikou a vtip-
nými texty, které vždy přinášejí nějaké poučení, 
až ponaučení.
Na plakátech se objevilo vymezení publika na 
zvídavé dospělé a chytré děti. To by mohlo 
způsobit starosti rodičům, kteří o svých dětech 
nějak pochybují. Ale jak řekl jeden z hudebníků 
BABYlon Bandu, všechny děti se rodí s nějakým 
nadáním, všechny jsou nějak chytré. Zhloup-
nout mohou později vlivem zanedbané nebo ne-
správně vedené výchovy či různých závislostí. 
Takže rozvoj myšlení a obecného rozhledu je při 
psaní textů velmi důležitým motivem. Přijďte se 
přesvědčit a pobavit v neděli 12. června od 16 
hodin na nádvoří čelákovického muzea. Bude-li 
počasí trucovat, schováme se v sále.BABYlon Band. Foto: archiv skupiny

Slavnost s průvodem čarodějnic uspořádal Osadní 
výbor Záluží v sobotu 30. dubna 2016. Foto: Tomáš 
Jeřábek

Lodě na Gradě
•  Karel Majer, vedoucí kroužku

Kroužek lodních modelářů MDDM Čelákovi-
ce pracuje celoročně. Kluci většinu času tráví 
v dílně při stavbě rádiem řízených modelů lodí. 
Ještě neměli možnost zkusit kvality svých lodí 
na vodě přímo při soutěži. Proto letos vznikl 
Čelákovický triangl. Je určen dětem, začína-
jícím modelářům. Oslovili jsme předem Domy 
dětí a mládeže Středočeského kraje a Prahy, 
ale našim členům kroužku se nepřihlásila žádná 
konkurence.
Účast pěti borců z Čelákovic byla uspokojivá. 
V sobotu 30. dubna si společně s dospělými 
členy Modelářského klubu z Brandýsa nad La-
bem a dalšími soutěžícími vyzkoušeli přímo na 
vodě Grada, jaké to je proplouvat trojúhelníkem, 
který tvoří prostor vymezený pro soutěž lodních 
modelů.

Brandýští modeláři postavili dvě soutěžní tratě 
podle pravidel NAVIGA (mezinárodní mode-
lářská organizace), jak pro svou, tak i pro naši 
soutěž. Účastníci závodu stáli na platě, ke 
kterému byl připevněn přistávací dok, a odtud 
modely postupně ovládali. Proplutí předem sta-
novenou trasou bylo hodnoceno rozhodčími. Za 
bezchybnou jízdu získali soutěžící 100 bodů.
Vyhodnocení proběhlo přímo na Gradě. Ví-
tězem prvního Čelákovického trianglu se stal 
Vojtěch Holzman, druhý byl Jakub Fridrich, třetí 
František Jelínek. Více informací, např. jak trať 
vypadala, pořadí prvních závodníků apod., se 
dozvíte na webových stránkách MDDM.
Poděkování za možnost uskutečnění soutěže 
i pro děti patří vedoucímu kroužku a modelářům 
z Brandýsa nad Labem.

Dvanáctá Čelákovická 
duběnka

•  Alena Zradičková, ředitelka

Sobota 7. května 2016 – před Kulturním domem 
je v parku i okolí od rána čilý ruch. Přijíždí auto-
busy plné dětí. Parkoviště se plní auty. Všude 
pobíhají načesané, převlečené tanečnice. Měst-
ská policie dohlíží na průběh nástupu mnoha 
soutěžících na místo, kde se rozhodne, jak se 
připravili. Začíná Čelákovická duběnka.
Technické služby přiváží stánky a chystáme 
venkovní výtvarné dílny. V Kulturním domě 
vrcholí přípravy. U vchodu probíhá prezence 
a předávání nahrávek skladeb pro zvukaře. 
Soubory jsou uváděny k označeným stolům 
na ochozech. Zde řeší poslední přípravy před 
vystoupením. Brzy je sál plný, schází se obe-
censtvo.
Porota zasedá na pódiu. Pod vedením Petra 
Ježka hodnotí letos Duběnku mistři svého obo-
ru: Robert Nový, Ladislav Fišer, známá taneční 
a muzikálová choreografka Qaša – Leona Kvas-
nicová a Zuzka Poklopová. Moderátorky Dáda 
a Lucka společně s ředitelkou soutěže Naďou 
Pokornou vítají všechny v sále. První soutěžící 
nastupují na parket. Obecenstvo začíná fandit. 

Hlasitě podporuje výkony vystupujících. Vytváří 
jedinečnou atmosféru, která vždy provází celou 
soutěž.
Děti od předškoláků po mládež postupně sou-
těží ve čtyřech tanečních kategoriích. Hodnotí 
se technika provedení, choreografie a celko-
vý dojem. Po vystoupení posledního souboru 
v kategorii vždy následuje hodnocení. Ceny ví-
tězným kolektivům letos předává také starosta 
města Josef Pátek.
Duběnka je určena amatérským tanečním sou-
borům. Je oblíbenou nepostupovou soutěží. 
Dokazuje to letošní účast 67 tanečních skupin. 
Tradičně soutěží také naše taneční kroužky pod 
vedením Radky Weyrostkové, Katky Žemličko-
vé, Káji Zumrové a Street Dance a Break Dan-
ce, které vede Petr Ježek. Těší nás zájem dětí 
o tancování v Čelákovicích a děkujeme vedou-
cím za jejich celoroční činnost.
Poděkování za podporu Čelákovické duběnky 
patří městu Čelákovice a sponzorům. Za po-
moc a zdárný průběh vděčíme všem organizá-
torům – pořadatelům z MDDM, pracovníkům 
Kulturního domu a místní restauraci a za pro-
vozní zabezpečení Technickým službám. Pěk-
né keramické Duběnky opět připravila Výtvarná 
dílna Labyrint. Celou soutěž skvěle nafotil pro 
radost všem zúčastněným fotograf Pavel Dufek. 
Výsledky soutěže, fotografie a také milou po-
chvalu v e-mailu z MT-Dance Liberec od jejich 
vedoucí najdete na našich webových stránkách 
nebo získáte přímo v MDDM Čelákovice.

Soutěž lodních modelů – proplouvání trojúhelníkem. 
Foto: archiv kroužku

Skupina Street Dance s vedoucím Petrem Ježkem. 
Foto: p. Janta

Na nádvoří s BABYlonem
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První pomoc u dětí
Sobota 11. 6. v čase 10.00–15.00 hod. – Klub 
náhradních rodin RC Routa Čelákovice zve na 
seminář „První pomoc u dětí“, lektor Martin Vy-
skočil, místo konání Routa, Sedláčkova č. p. 
107. Určeno pěstounům, osvojitelům a všem 
zájemcům o náhradní rodinnou péči. Seminář 
je zdarma pro pěstouny, kteří uzavřeli dohodu 
o výkonu PP s RC Routa, cena pro ostatní zá-
jemce 400 Kč. Pěstouni jiných organizací mo-
hou požádat o úhradu organizaci, se kterou mají 
uzavřenu smlouvu o výkonu PP. Program pro 
předem přihlášené děti zajištěn. Další informace 
a přihlášky Lenka Slováková, tel.: 603 538 763, 
e-mail: slovakova.routa@seznam.cz.

Taneční vystoupení
Středa 15. 6. v 16.00 hod. – závěrečné vystou-
pení tanečního studia Routa v zahradě Routy, 
Sedláčkova č. p. 107.

Setkání dvojčat a vícerčat
Pátek 17. 6. v 15.00 hod. – setkání dvojčat a ví-
cerčat v MC, Stankovského č. p. 1650.

Kytarový recitál
Úterý 21. 6. v 16.00 hod. – kytarový recitál žáků 
našeho kroužku Skupinová hra na kytaru v za-
hradě Routy, Sedláčkova č. p. 107.

Vyprávění o potápění
Sobota 25. 6. v 20.00 hod. – „Pod vodu! – Aneb 
převážně nevážné vyprávění o potápění pro 
každého“ se členy potápěčského klubu Modrá 
hvězda Praha v Routě, Sedláčkova č. p. 107.

Zahradní slavnost
Pondělí 27. 6. v 15.00 hod. – pro všechny prince 
a princezny v zahradě Routy, Sedláčkova č. p. 107.

Výběrová řízení
Úterý 28. 6. v 9.30 hod. – neformální setkání 
zaměřené na téma „Výběrová řízení podle slu-
žebního zákona“ – pár tipů na seznámení se se 
zajímavou nabídkou služebních míst ve státní 
správě a několik praktických rad pro úspěšný 
pohovor, vede Pavlína Janáčová, v Routě, Sed-
láčkova č. p. 107.

Rozvod/rozchod?
Úterý 28. 6. v 9.00–11.00 hod. – setkávání své-
pomocné skupiny žen na téma rozvod/rozchod 
v Routě, Sedláčkova č. p. 107 (za příznivého po-
časí v zahradě).
Jak z toho ven? Máte řadu otázek, obav, nejste 
si jistá? Jak se rozhodnout? Uvažujete, jak „to“ 
říci dětem, svým rodičům, okolí? Už zase žijete? 
Máte „to“ za sebou? Jak nelehké období zpětně 
vnímáte? Zajímá vás, jak to funguje po rozcho-
du rodičů v jiných rodinách?
Cítíte, že je pro vás vhodnější neformální indivi-
duální setkání? Potřebujete akutně poradit, kam 
se obrátit v krizové situaci? Kde je možné do-
stat bezplatnou psychologickou podporu, kde 
mohou probíhat asistované rozhovory s part-
nerem? Potřebujete si prostě „jen tak“ s někým 
promluvit?
Napište, zavolejte… Jana Krausová (2 děti  
ve střídavé péči), e-mail: routa-os@seznam.cz,  
tel.: 605 228 444.
Aktivita je součástí projektu ROUTA rodinám 
z Polabí. Aktivity projektu jsou podpořeny z do-
tačního programu Rodina a ochrana práv dětí 
MPSV.

Malý příměstský tábor
Pondělí 15. – pátek 19. 8., vždy v 8.30–12.30 
hod. – tábor pro menší i větší děti (4–15 let), pro 
všechny, kdo ještě nemají naplánované prázd-
niny, na téma „Karel IV. JINAK!“. Cena 290 Kč 
(od úhrady je možné v ojedinělých případech 
upustit díky dotaci MPSV). Informace Pavlína 
Janáčová, e-mail: routa.janacova@seznam.cz, 
tel.: 732 727 161.

Vy rozhodujete, my pomáháme
RC Routa je jedinou místní organizací, která se 
dostala do užšího výběru programem Nadační-
ho fondu TESCO „Vy rozhodujete, my pomáhá-
me“ se svým projektem pro rodiny a náhradní 
rodiny – prosíme, hlasujte pro náš projekt přímo 
v TESCO Čelákovice. Děkujeme!

Sociálně-aktivizační služby
Rodinné centrum Routa, z. s., je nově poskyto-

vatelem sociální služby (registrované dle záko-
na o sociálních službách): sociálně-aktivizační 
služba pro rodiny s dětmi. Je určena rodinám 
z Čelákovic alespoň s jedním dítětem ve věku 
do 18 let, které se nacházejí v obtížné či krizo-
vé sociální situaci, kterou rodiče nejsou schopni 
sami překonat.
Bližší informace či možnost osobně se domluvit 
každý čtvrtek v čase 9.00–15.00 hod., Sedláč-
kova č. p. 107, Gabriela Skružná, vedoucí so-
ciální služby, e-mail: routa.skruzna@seznam.cz, 
tel.: 732 727 161. Můžete zanechat vzkaz ve 
schránce a my zavoláme.

Výprava za čelákovic-
kými upíry!

•  Barbora Jungerová, MC Čelákovice

Letošní ročník byl zcela unikátní! Ráda bych 
touto cestou jménem organizátorek letošního 
ročníku Výpravy za Čelákovickými upíry podě-
kovala všem zúčastněným týmům za jejich čas-
to opakovanou účast. Byli jste opět úžasní – jak 
děti, tak rodiče. Jsme si vědomy toho, že tato 
rodinná hra opravdu není procházkou růžovým 
sadem. Že plnění některých úkolů skutečně vy-
žaduje „míti filipa“ nebo naběhat/nachodit více 
kilometrů než ti druzí. 
Díky vstřícnosti Městského muzea v Čelákovi-
cích mohly letos týmy poznávat naše muzeum 
z gruntu. Téměř od půdy až po sklepení. Věří-
me, že i když to pro mnohé byla návštěva první, 
tak ne ta poslední. Program muzea bývá velmi 
pestrý a vhodný pro všechny věkové kategorie!
Tímto také děkujeme panu řediteli za přízeň 
a vstřícnost, kterou této již tradiční akci zacho-
vává. 
Těšíme se s vámi všemi na další ročník naší zce-
la originální rodinné městské hry.

Výprava za čelákovickými upíry. Foto: -bj-

tel.: 604 146 682
e-mail: info@rc-routa.cz
http://www.rc-routa.cz
facebook: Mateřské centrum Čelákovi-
ce a RC Routa

Sedláčkova 107
Stankovského 1650 
(zadní vchod budovy pošty)

Čelákovice

rc routa + 
materské centrum

•  Zuzana Prokopovičová

Gymnastika
Mladší žákyně I, tzn. dívky ve věku 6–8 let, se 
dne 23. 4. 2016 zúčastnily přeboru gymnasti-
ky Župy Jeronýmovy. Byl to první závod, který 
v dívkách zanechal především hluboké zážitky 
a při kterém si vyzkoušely cvičit na moderním 
nářadí. Děkuji velice všem vedoucím, které se 
podílely na jejich přípravě. V neposlední řadě 
holkám gratuluji k dobrým výsledkům, neboť 
v naprosto neznámém prostředí a na zcela 
odlišném nářadí se jim podařilo podat oprav-

du dobré výkony a umístit se v první desítce. 
I díky tomuto úspěchu jsme byli k 1. 5. 2016 
přijati za člena sportovního svazu ČÚS.

Tanec, hudební nástroje
Dovolte mi touto cestou poděkovat všem vy-
učujícím, kteří za námi do Čelákovic dojíždějí 
na pravidelnou výuku hry na klavír, na flétnu, 
baletu a jazz dance. V současné chvíli vrcholí 
přípravy na společné závěrečné vystoupení, 
a tak přeji všem hodně sil a chutě do finiše. 
Další dobrou zprávou je, že jsou všichni po 
prvním roce fungování natolik spokojeni, že už 

plníme volná místa v kroužcích i na školní rok 
2016/2017.

Nabídka kroužků 2016/2017
Pro školní rok 2016/2017 se nám podařilo kro-
mě stálé nabídky – gymnastika, cvičení na ná-
řadí pro radost, hra na klavír, hra na flétnu, ba-
let, jazz dance a taichi, připravit nové aktivity: 
štětcohrátky, arteterapie, logopedie, sborový 
zpěv.

Více informací a závazný rozvrh již nyní na 
www.aktra.cz.

aktra.cz
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•  red

Dvoudenní hudební festival Louka Fest 2016, 
který představí ty nejlepší interprety české 
folkové a bluegrassové scény a zároveň dá 
prostor i místním amatérským kapelám a mla-
dým talentovaným muzikantům, se uskuteční 
v pátek 10. a v sobotu 11. června 2016 v Bran-
dýse nad Labem.
V pátek 10. června na nádvoří brandýského 
zámku zahrají Klára & Markéta, 4zdi a Marien. 
Program začíná v 17.00 hod. V sobotu 11. červ-
na v Panské zahradě na louce pod balustrá-
dami zahrají mimo jiné Brigita & Štěpán, Elixír, 
Trojboy, Vláďa Šunda, Cop, Jan Vančura, Irena 
Budweisserová a Plavci a 25 let kapely s námi 
oslaví Robert Křesťan a Druhá tráva. Začátek 
programu v 10.00 hod.
Program festivalu a další informace najdete 
na našem facebooku a na www.loukafest.cz.

•  Sdružení houbařů Čelákovice

Koncem dubna jsme odemkli les. Pokochali 
jsme se přírodou Kerska, zavzpomínali na film 
Slavnosti sněženek a jeho autora. Pojedli jsme 
„se šípkovou a se zelím“, našli první košíčky hub.
Je květen. Sami to však jistě znáte. Příroda si 
obvykle dělá, co chce. I když jsou houby, které 
můžeme považovat za typicky letní a jiné třeba 
zase za typicky podzimní, jejich růst se čas-
to posouvá o několik týdnů směrem dopředu 
i dozadu. Nemluvě o anomáliích, kdy se obje-
ví václavky na začátku léta anebo májovky na 
podzim. Pravdou ale zůstává, že v závislosti na 
lokalitě, srážkách a teplotě budeme mít v růz-
ných měsících možnost objevovat konkrétní 
druhy hub. 
Červen bývá prvním vrcholem houbaře. Houby 
pomalu prorážejí listí, mech i jehličí a perou se 
o místo na slunci! Vykukují bedly, kozáci. Končí 
jarní houby a začínají v plné síle letní holubinky, 
které se rozhodně vyplatí naučit poznat a sbí-
rat. Jedinou nevýhodou je to, že je mají v oblibě 
i slimáci – vědí prostě, co je dobré. Vykukují už 

muchomůrky a samozřejmě houby hřibovité, 
kde naprosto typickým hřibem je hřib dubový. 
Setkáváme se i se závojenkou podtrnkou. Tato 
houba roste pod růžokvětými dřevinami v sa-
dech, na mezích a v křovinách. Najdeme ji pod 
švestkami, hrušněmi, trnkami, hlohy aj., obvykle 
ve skupinách v trávě.
Člověk odedávna krajinu měnil a přetvářel 
k obrazu svému, vypaloval lesy pro rozšíření 
pastvin a orné půdy, měnil charakter lesů jak 
změnou druhové skladby dřevin, tak i způso-
bem obhospodařování, reguloval vodní toky, 
těžil nerosty a znečišťuje okolí odpady. Poda-
řilo se mu tak díky chamtivosti a nebohaboj-
ného strachu vymýtit s lesními porosty i ně-
které druhy hub. Nejen to, ale například u nás 
i vlka a medvěda. Zranitelnější jsou totiž druhy 
s omezeným areálem výskytu nebo nedosta-
tečně početnou populací. Začátek konce jsou 
hromady rozkopaných i jedlých hub v lese. To, 
že někteří lidé jednotlivé druhy neznají a ničí je, 
značí jen jejich omezenost, pro některé hrani-
čící s debilitou. 
Proto chraňme nejen lesy, ale i houby. Pozvánka na výstavu 

drobného zvířectva

•  Jiří Cháb, jednatel ZO Čelákovice

ČSCH, Základní organizace Čelákovice, srdeč-
ně zve všechny příznivce zvířat na Místní jarní 
výstavu drobného zvířectva, která se koná ve 
dnech 17. a 18. 6. 2016 od 8.00 do 18.00 hod. 
v chovatelském areálu na adrese Čelákovice, 
Stankovského č. p. 1774. Na zahradě areálu bu-
dou opět k vidění králíci, holubi, vodní a hrabavá 
drůbež a malá expozice exotického ptactva. Ve 
vnitřních prostorách pro vás bude připravena 
expozice akva-tera, kde bude možné spatřit 
různé druhy akvarijních rybek, žáby, želvy, šne-
ky a doufáme, že i nějaké plazy. Přijďte se podí-
vat na naše chovatelské úspěchy a podpořit nás 
v naší další činnosti, případně i nějaké mazlíčky 
zakoupit. 
Těšíme se na vás.

pozvánka do okolí

Louka Fest 2016

sdružení houbaru celákovice

Z červnového košíku  
čelákovického houbaře

Křemenáče. Foto: Internet

V sobotu 7. května 2016 se uskutečnil v zahradě domu č. p. 107 v Sedláčkově ulici povelikonoční „Blešák“. Kdo přišel, neodešel s prázdnou. Foto: Mirko Nosek

chovatelé
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Rok městské knihy
•  Helena Vránová, učitelka

Také naše mateřská škola se připojila k celo-
ročním oslavám 650. výročí vzniku čelákovické 
městské knihy, a to projektem „Čteme dětem 
ve školce“. Rodiče dětí navštěvujících naši MŠ 
nám přišli číst před spaním ze své oblíbené dět-
ské knížky. Projekt se setkal s velkým ohlasem 
ze strany rodičů. Byla to pro všechny příjem-
ná změna a pro rodiče i zkušenost. Rodiče za 
svou snahu obdrželi pamětní list a jiskry v očích 
šťastných dětí.

700. výročí narození 
Karla IV.

•  Šárka Farkašová a Iveta Melicharová, uči-
telky třídy Žiraf

V rámci 700. výročí narození Karla IV. jsme si 
s dětmi povídali o tomto významném panov-
níkovi. Děti se seznámily s dobou, ve které žil, 
a připomněly si jeho významné stavby. Poté si 
zkusily nakreslit jeho portrét.
Děti měly z obrázků radost a společně vybra-
ly a zaslaly nejlepší práce do soutěže „Karel 
IV. očima dětí“, která je pořádána Národním 
pedagogickým muzeem a knihovnou J. A. Ko-
menského s podporou MŠMT. Už se těšíme na 
výsledky.

Sportovní úspěch  
našich žáků

•  Renata Michaliková, učitelka

V 17. týdnu tohoto roku se pro prvostupňové 
děti naší školy konala dvě důležitá sportovní 
klání. V úterý 26. 4. jsme se zúčastnili okresního 
kola Štafetového poháru. Ani déšť, vítr a zima 
nás neodradily od toho, abychom se nepoprali 
o medaile. Štafeta mladších dětí se na 8 x100 m 
umístila z jedenácti štafet na 5. místě, starší děti 
byly o kousek lepší – skončily na 4. místě. Smí-
šená štafeta na 8 x 200 m byla druhá a celkově 
jsme po součtu všech tří časů brali bronz. Takže 
jsme se vrátili zmrzlí, ale šťastní.
Ve čtvrtek 28. 4. jsme plynule navázali na náš 
úspěch. V okresním kole vybíjené se naši chlap-
ci umístili na devátém místě a děvčata tento 
turnaj vyhrála. 12. května si to tedy rozdáme 
s ostatními postupujícími týmy v krajském kole 
v Benešově. Držte nám palce!

Výlet do History parku
•  Renata Michaliková, třídní učitelka

Dne 3. května jsme se vypravili do Ledčič do 
History parku. Jeli jsme tam poprvé, a tak jsme 
nevěděli, co nás čeká a byli jsme tak plni oče-
kávání a napětí. Po příjezdu jsme se rozdělili do 
čtyř skupin a vydali se každý na jiné stanoviště – 
na nich jsme se v průběhu dopoledne vystřídali. 
Na prvním stanovišti jsme si vyzkoušeli výrobu 
keramických nádob, na druhém jsme pomocí 

detektoru kovu hledali na poli zahrabané kovo-
vé předměty, na třetím jsme si vyzkoušeli mletí 
pšenice pomocí kamene a broušení kamene 
o kámen. Na posledním stanovišti nás čekaly 
dva „hroby“, ve kterých jsme pomalu pomocí 
lopatek a štětečků odkrývali kostru a u ní skryté 
milodary. Celé dopoledne jsme se tedy sezna-
movali s životem našich předků, vyzkoušeli si 
jejich tvrdou práci, zahráli jsme si na archeology 
i na hledače pokladů. Odjížděli jsme plni bez-
vadných zážitků, umazaní, ale spokojení…

Výlet do Terezína
•  Jitka Marešová, učitelka

V úterý 10. května jsme se vydali s pátými třída-
mi na výlet do staré pevnosti postavené Josefem 
II., pojmenované po jeho matce Marii Terezii, do 
Terezína. Právě se učíme o 2. světové válce 
a zde jsme mohli vlastníma očima nahlédnout 
zpět do minulosti. V Malé pevnosti, která sloužila 
během let 1939–1945 jako vězení gestapa, jsme 
mohli vidět původně vybavené cely, na kterých 
se na dřevěných pryčnách tísnilo několik desítek 
až stovek vězňů, vyšetřovací cely, kde byly pro-
váděny výslechy, a samotky. S velmi nepříjem-
nými pocity někteří z nás procházeli sprchami, 
ačkoli nás průvodkyně uklidňovala, že se jedná 
o skutečné sprchy, nikoli o plynové komory. Vel-
kým zážitkem byl průchod půl kilometru dlouhou 
chodbou vedoucí hradbami pevnosti. Na závěr 
výletu jsme se podívali ještě do Muzea ghetta, 
kde jsme se seznámili s některými pojmy židov-
ské kultury. Část války trávili v Terezíně čeláko-
vičtí rodáci Karel a Irma Diamantovi, jejichž osud 
jsme si také připomněli.

Kamenka na rybách 
aneb Ve vodě nežijí jen 

vodníci
•  Barbora Uhlířová, učitelka

Nejrůznější akce bývají vítaným zpestřením 
školního roku nejen pro děti, ale samozřejmě 
i pro učitele. Třídy se vydávají na nejrůznější  

tel./fax: 326 741 437
e-mail: komenskeho.ms@seznam.cz

J. A. Komenského 1586
Čelákovice

Portrét Karla IV. Nakreslila: Pavlínka Pluhařová, 6 let

tel.: 326 998 211
e-mail: info@zs.celakovice.cz
http://www.zs.celakovice.cz

J. A. Komenského 414
Čelákovice

Tým děvčat vybíjené. Foto: Renata Michaliková

Žáci ZŠ J. A. Komenského v Terezíně. Foto: Jitka Ma-
rešová

Štafetový pohár na Městském stadionu. Foto: Renata 
Michaliková

Pokračování na str. 24
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MAJÁLES
•  Jarmila Zavřelová

Tradice majáles je doložena už od dob rozmachu 
univerzit v 15. století. Už tehdy se ustálil zvyk 
tolerovat studentskou recesi, a to i provokativ-
ní. V 18. století, v den školního volna před fili-
pojakubskou nocí (30. dubna), se středoškolští 

 

žáci vydávali se školními prapory a se svým uči-
telem do jarní přírody, kde zpěvem oslavovali 
radost.
Letošní majáles, navzdory tradičním majáleso-
vým zvyklostem, nebyl studentskou recesí, ný-
brž (mimořádně) slavnostním otevřením „Gale-
rie dotyků“ všech slavných Čechů, kteří se žáků 
gymnázia v minulých letech nesmazatelně dotkli 
svou přítomností.
A kdo tu vlastně všechno byl? Kamila Moučko-
vá, Miriam Kantorková, Alfréd Strejček, Ladislav 
Županič, Karel Pokorný s chotí Evou, Václav 
Pačes, Jan Svěrák, Vlastimil Zavřel, Tomáš Ju-
řička, Jan Burian, Josef Špaček, Jan Adamus, 
Martin Kratochvíl, Pavel Vondruška, Jan Pohan, 
Augustin „Gustav“ Bubník se synem, Petr Zej-
fart, Jiří Červený, Jan Cimický, Petr Heinzel, Petr 
Manoušek, Miloslav Vlk, Václav Malý, Vít Troní-
ček, Michal Moravec, Tomáš Magnusek, Prague 
Cello Quartet.

ŠKOLSTVÍ, INZERCE

poznávací výlety, kulturní akce i sportovní utká-
ní. Některé organizuje sama škola nebo třídní 
učitel, jiná pro nás chystají – a nutno říci větši-
nou pečlivě – nejrůznější organizace. 
Už jsme si zvykli na velmi oblíbené přednášky 
a tematické programy Městské knihovny, kul-
turou i sportem na nás často pamatuje i Měst-
ský dům dětí a mládeže. V pátek 29. 4. pro nás 
netradiční, poučný i zábavný zážitek připravili 
místní rybáři. Svou akci nazvali „Ve vodě neži-
jí jen vodníci“ a zorganizovali ji tak, že nadchla 
nejen všechny děti – ať jsou, nebo nejsou rybáři, 
ale i doprovázející učitele.
Vyzkoušeli jsme si různé rybářské techniky, 
dozvěděli se o historii rybolovu a dostali i malé 
občerstvení. Přátelskou atmosféru podpořilo 
i nádherné slunečné počasí. Odcházeli jsme 
ve velké pohodě a je dost pravděpodobné, že 
místní rybářská organizace získala další nad-
šence pro tento koníček. I když koníček není asi 
správné pojmenování, protože – jak nám členo-
vé rybářské spolku názorně předvedli – být ry-
bářem je spíš životní poslání. Děkujeme.

Velký úspěch žáků 
z Kamenky

•  Jitka Peterová, učitelka

Stejně jako v minulém školním roce i letos se 
naši žáci ruštináři zúčastnili recitace ruských 
básní v rámci festivalu ARS POETIKA – Puški-
nův památník.
Ze školního kola postoupilo 7 nejlepších recitá-
torů – jmenovitě Veronika Havlíková, 7. A, Jana 
Chytráčková, 7. B, Matyáš Kořínek, 7. B, Anna 
Dvořáčková, 8. A, Barbora Stohrová, 8. A, Linda 
Hrouzková, 9. A, Anastasija Franko, 9. C – do 
kola krajského, které se konalo dne 21. 4. 2016 
v Ruském středisku vědy a kultury v Praze.

Protože letošní ročník byl jubilejní – padesátý, 
měli jsme v krajském kole obrovskou konkuren-
ci v podobě desítek vystoupení recitátorů z dal-
ších základních i středních škol z Prahy a okolí.
S velikou radostí a snad i pýchou jsme odjíždě-
li ze soutěže s druhým místem, které pro naši 
školu získala Barbora Stohrová, a dokonce 
s prvním místem, které Kamence vybojovala 
Linda Hrouzková. Ta nás bude také reprezento-
vat na kole celostátním.
Žáci z Kamenky tedy opět ukázali, že ruskému 
jazyku a poezii se u nás opravdu daří.

Kamenka na rybách. Foto: archiv školy

Účastníci ze ZŠ Kostelní na festivalu ARS POETIKA – 
Puškinův památník. Foto: archiv školy

tel.: 326 929 011
e-mail: info@gymnacel.cz
http://www.gymnacel.cz
Fakultní škola FF UK

J. A. Komenského 414
Čelákovice

gymnázium

Nad kronikou školy. Foto: archiv školy

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017
Období školního vyučování ve školním roce 2016/2017 začne ve všech  
základních školách, středních školách, základních uměleckých školách  

a konzervatořích ve čtvrtek 1. září 2016.

Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno v úterý 31. ledna 2017. Období 
školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 30. června 2017.

Podzimní prázdniny připadnou na středu 26. října a čtvrtek 27. října 2016. Vánoční 
prázdniny budou zahájeny v pátek 23. prosince 2016 a skončí v úterý 3. ledna 

2017. Vyučování začne ve středu 4. ledna 2017. Jednodenní pololetní prázdniny 
připadnou na pátek 3. února 2017.

Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou pro Čelákovice stanoveny  
od pondělí 13. do pátku 17. února 2017.

Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 13. dubna (v pátek 14. dubna je  
st. svátek) 2017. Hlavní prázdniny budou trvat  

od soboty 1. července 2017 do pátku 1. září 2017.

Období školního vyučování ve školním roce 2017/2018 začne  
v pondělí 4. září 2017.

Hosté diskutovali se studenty. Foto: archiv školy

Pokračování ze str. 23
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tel./fax: 326 991 260
e-mail: info@zuscelakovice.cz
http://zus.celakovice.cz

Vašátkova 343
Čelákovice

Městský bazén
Provozní doba:
po 6.15–7.45 – 19.00–21.30

út – – 17.00–21.30
(17.00–18.00 pronájem 2x dráha)

st 6.15–7.45 – 19.00–21.30

čt – 14.00–15.00 –

pá 6.15–7.45 14.00–15.00 17.00–21.30

so – 11.00–12.00 16.00–21.30
 (10.00–11.00 senioři/ZTP)

ne – 10.00–12.00 16.00–21.30
(9.00–10.00 senioři, 18.30–19.30 pronájem 2x dráha)

Pozn.: V průběhu otevírací doby pro veřejnost může být 
kdykoli jedna plavecká dráha vyhrazena k jiným účelům.

tel.: 731 591 418
e-mail: info@sportcelakovice.cz
http://www.sportcelakovice.cz

Sady 17. listopadu 1753
Čelákovice

celákovická  
sportovní, p. o. 

Otevřeno bude také o prázdninách
Červnem plavecká sezona nekončí – zájemcům 
se nabízí plavání také v červenci i v srpnu. Plavá-
ní pro veřejnost bude probíhat 1.–17. července 
a 22.–31. srpna 2016 denně v čase 16.00–21.00 
hod., každou neděli navíc v čase 9.00–12.00 
hod. (9.00–10.00 senioři/ZTP).

Podzimní nabídky kurzů od září 2016:
•  NOVINKA – Plavání dětí do 4 let  

(po 12.45–14.15 hod.);
•  NOVINKA – Vodní pólo  

(po 14.30–15.30 hod.);
•  Plavecký kurz pro děti 5–15 let  

(po 15.45–16.35 hod.);
•  Plavecký kurz pro děti 5–15 let  

(st 15.00–15.55 hod.);
•  Plavecký kurz pro děti 5–15 let  

(st 16.00–16.50 hod.);
•  Plavecký kurz pro děti 5–15 let  

(st 17.00–17.50 hod.);
•  Plavecký kurz pro dospělé  

(st 18.00–18.50 hod.);
•  Aquaaerobic (čt 19.15–20.10 a 20.15–21.10, 

ne 20.00–20.55 hod.).
Podrobnosti ke všem kurzům a kroužkům 
najdete na webových stránkách v sekci 
Městský bazén – Co nabízíme.

Malý salón 2016 
Svět barev

V sobotu 14. května 2016 se za slunečného počasí konala na nádvoří tvrze vernisáž výstavy výtvarných prací žáků 
Základní umělecké školy Jana Zacha. Tentokrát s názvem „Malý salón 2016 – svět barev“. Část výstavy je věnována 
také Roku knihy. Výstava je přístupná ve výstavní síni muzea denně mimo pondělí 9.00–12.00 a 13.30–17.00 hod.
do neděle 19. června 2016. Foto: -dv-
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SPORT

•  Jaroslav Ryneš

Dne 24. dubna 2016 jsme pořádali v Houštce  
I. kolo krajského přeboru družstev B, kde mo-
hou startovat i neregistrovaní atleti všech kate-
gorií. Družstvo žen skončilo na 2. místě a muži 
na 4. místě.
Dne 26. dubna 2016 jsme pokřtili atletickou 
dráhu v Čelákovicích. Uspořádali jsme okresní 
kolo soutěže Štafetový pohár pro žáky 1. stupně 
ZŠ. Startovaly štafety 11 škol okresu Praha-vý-
chod. Naše děti však celý závod zvládly úžasně! 
V různých sestavách zvládly celkem čtyři šta-
fety: 8 x 100 m (1.–3. třída), 8 x 100 m (4.–5. 
třída), 8 x 200 m „A“, 8 x 200 m „B“. Zvítězila 5. 
ZŠ Brandýs n. L., ZŠ Čelákovice A skončila na  
3. místě, ZŠ Čelákovice B skončila na 10. místě.

Dne 6. května 2016 jsme pořádali v Čelákovi-
cích krajské přebory družstev přípravek, skupi-
na A. Startovalo 25 družstev po 10 závodnících. 
Za TJ Spartak Čelákovice startovala tři družstva 
A, B, C. Startovalo 227 závodníků v běhu na 50 
m, skoku dalekém, hodu medicimbalem a štafe-
tě na 4 x 200 m. Zvítězilo družstvo Sokol Říčany 
a Radošovice. Přípravka TJ Spartak Čelákovice 
A skončila na 9. místě, přípravka B skončila na 
15. místě a C – přípravka na 22. místě. Příjemně 
nás překvapil zájem diváků.

Dne 7. května 2016 se v Kolíně konaly Středo-
české přebory jednotlivců v kategoriích žactva 
a mladšího žactva. Z našeho oddílu startovali 2 
mladší žáci, 2 žákyně a 1 žák. Celkem startovalo 
521 závodníků z 19 oddílů Středočeského kra-
je. Počasí bylo teplé, slunečné, v rovince foukal 
silný protivítr.
Získali jsme 3 zlaté, 1 stříbrnou a 2 bronzové 
medaile.
Pro Filipa Hrouzka to byly první větší závody. 
Adam Raška potvrdil své ambice ze zimních 

závodů v hale. Jakub Pěček zaskočil favorita 
z Kolína a vytvořil si hodnotný osobní rekord, 
který ho opravňuje ke startu na Mistrovství ČR 
v Třinci. Mladší žáci Mistrovství ČR nemají, což 
je velká škoda. V celostátních tabulkách je Filip 
Hrouzek první v běhu na 1 km, čtvrtý na 60 m 
spolu s Adamem Raškou, který je ještě čtvrtý ve 
skoku dalekém. Jakub Pěček se dělí o třetí až 
šesté místo ve skoku vysokém. Viktorie Hořejší 
a Caroline Grygarová jely získávat zkušenosti 
a závod od závodu se zlepšují.
Dne 8. května 2016 se konaly ve Vlašimi Stře-
dočeské přebory jednotlivců v kategoriích do-
spělých, juniorů a dorostu. Z našeho oddílu 
startovali Barbora Mikešová a Jaroslav Koneč-
ný. Počasí bylo teplé, slunečné, v rovince foukal 
silný protivítr. Získali jsme 1 zlatou medaili (Bar-

bora Mikešová, výška – 153 cm) a 1 bronzovou 
medaili (Barbora Mikešová, 4 x 100 m – 55,07 s).
Barbora Mikešová navázala na úspěchy Nikoly 
Strachové, dnes Olymp Praha, a Pavly Cabrno-
chové, dnes Dukla Praha, které krajské přebory 
opakovaně vyhrávaly. Jaroslav Konečný se sta-
tečně rval s protivětrem okolo 5 m/s, takže časy 
sprinterů byly tím ovlivněny.
Dne 13. května 2016 se konaly v Houštce kraj-
ské přebory družstev mladšího žactva v atletice. 
Z Čelákovických za Atletiku Stará Boleslav star-

tovali Adam Raška, Filip Hrouzek a Nikola Levá.
Mladší žáci zazářili, a to ještě Filip Hrouzek po-
mohl k vítězství štafetě na 4 x 300 m. Natálie 
Levá se v konkurenci 69 mladších žákyň startu-
jících v běhu na 60 m neztratila.
Dne 14. května 2016 se konalo v Plzni 1. kolo 
extraligy družstev v atletice. Počasí závodníkům 
nepřálo, vál silný nárazový vítr, který dělal větši-
ně atletů problémy. 1. místo Nikola Strachová, 
Olymp Praha, ve výšce výkonem 180 cm. Při 
neúčasti Michaely Hrubé, naší nejlepší výškař-
ky, která má splněný limit na olympiádu, Nikola 
potvrdila své 2. místo z halového mistrovství ČR.

atletika

Na stupních vítězů v běhu na 60 m uprostřed Adam 
Raška, vlevo Jakub Červinka, SKP Nymburk, vpravo 
Filip Hrouzek. Foto: Ladislav Jedlička

Na stupních vítězů ve skoku vysokém na Mistrovství ČR 
v hale vlevo Nikola Strachová, uprostřed Michaela Hru-
bá, vpravo Eliška Klučinová. Foto: CPA Erben

TJ Spartak Čelákovice a MDDM Čelákovice

1. místo 60 m 7,8 s Adam Raška mladší žáci
1. místo výška 180 cm Jakub Pěček žáci
1. místo 4 x 60 m 33,3 s Raška, Hrouzek mladší žáci
2. místo 150 m 19,5 Filip Hrouzek mladší žáci
3. místo 60 m 8,0 s Filip Hrouzek mladší žáci
3. místo 300 m 39,9 s Jakub Pěček žáci

1. místo 60 m 7,99 s Filip Hrouzek mladší žáci
1. místo dálka 505 cm Adam Raška mladší žáci
1. místo 1000 m 3:05,53 s Filip Hrouzek mladší žáci
2.–3. místo 60 m 8,14 s Adam Raška mladší žáci

PŘEHLÍDKA SÍLY 
Čelákovický bivoj  

2. ročník

•  Richard Nejman

Čelákovické náměstí 5. května se stane v sobo-
tu 25. 6. 2016 od 13.00 hod. svědkem měření 
sil nejsilnějších mužů (žen) v ČR. Proběhne zde 
v pořadí již třetí ročník silové soutěže Čeláko-
vický bivoj. Soutěž začínala nultým testovacím 
ročníkem. V čem se bude soutěžit?
Letos poprvé kromě soutěže s vlastní vahou, 
Street Workoutu, proběhne i Grand Prix Strong-
menů do 105 kg.

Disciplíny Street Workoutu (maximum opa-
kování řádnou technikou do selhání):
• shyby (Pull Ups);
• kliky na bradlech (Dips);
• shyby podhmatem (Chin Ups);
• dřepy na jedné noze (Pistol Squats);
• plank.

Disciplíny Strongmenů:
• Truck Pull – tahání kamionu;

Více než 8 tun na popruzích (s protilanem) na 
20 metrů do limitu 1 minuty.

• Farmers Walk – farmářská chůze;
Chůze s železnými kufry – 110 kg na 40 m do 
limitu 1 minuty.

• Car Deadlift – mrtvý tah s autem**;
Počet opakování do limitu 1 minuty.

• Tyre Flip – otáčení pneumatiky;
400 kg pneu – opakování do limitu 1 minuty.

•  Log Lift, last man stands – zvedání klády, vari-
anta zůstává poslední muž.
Startovací váha 90 kg, přihazuje se po 10 kg, 
bez časového limitu.

* Váhy jsou orientační. Změna vah vyhrazena  
pořadatelem.
** Náhradní disciplína je Autotrakař na vzdále-
nost.

Na co se ještě můžete těšit? Po skončení těchto 
soutěží proběhne ještě tzv. Street Lift, kdy zá-
vodníci budou mít tři pokusy zvládnout co nej-
vyšší přidanou zátěž v disciplínách shyb a klik 
na bradlech. 
Přestávky zkrátí exhibice Pole dance a Street 
Workout free style.

Zdeněk Tuháček. Ilustrační foto: archiv pořadatele
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•  vedení spolku

Naše začátky
Basketbalová přípravka v Čelákovicích byla 
založena v roce 2012. Celá iniciativa je vede-
na bývalou reprezentantkou ČR v basketbalu 
Michaelou Uhrovou, a to za podpory okruhu 
přátel. Dětská přípravka je součástí spolku 
Basketbal Čelákovice, který sdružuje více než 
35 dospělých členů, především basketbalistek 
z okolí, a zároveň již má poměrně rozsáhlou 
základnu dětských členů ve věku 4 až 11 let. 
U nejmenších dětí jsou tréninky zaměřené spí-
še obecně na všechny míčové hry a základní 
pohybové dovednosti. U starších dětí jsou již 
do tréninku zařazeny prvky na prohloubení 
basketbalových dovedností. V tomto směru je 
potřeba pro děti zajistit odpovídající zázemí 
pro tréninky, což se po celou dobu daří, a to 
i díky finanční podpoře města Čelákovic.

První účast dětí v oficiální soutěži ČBF
V září 2015 děti poprvé oficiálně vstoupily na 
palubovku jakožto jeden z týmů v přípravné 
soutěži kategorie U11, tedy nejmladší minižac-
tvo. Vzhledem k tomu, že našemu smíšené-
mu družstvu, složenému většinou z mladších 
chlapců a děvčat, byla většinou soupeřem vě-
kově velmi vyrovnaná družstva chlapců, byla 

první sezona především o sbírání zkušeností. 
Chuť vítězství si naše děti okusily teprve při 
účasti právě starších z nich na oficiálním tur-
naji basketbalu 3 x 3 INDOOR EASTER CHAL-
LENGE, který se konal 25. 3. v Lounech. Tam 
se naši chlapci umístili na krásném 2. místě 
a nebýt nemoci jedné ze svěřenkyň, byl by jistě 
předním umístěním zakončen i výborný výkon 
děvčat.

A jak si vede ženský tým?
Po vstupu do krajského přeboru žen v sezoně 
2014/2015, kterou tým zvládl velmi úspěšně 
a zakončil ji 2. místem z devíti možných ve 
Středočeském kraji, se podařilo sestavit tým 
i pro ročník 2015/2016. Na jeho jarním kon-
ci byl náš tým ve Středočeském kraji pátým 
z třinácti. Vzhledem k rozsáhlé absenci mnoha 
hráček ze zdravotních důvodů, především na 
konci sezony, a také poměrně dlouhé absen-
ci Míši Uhrové, která byla znovu povolána do 
extraligy, to považujeme za úspěch. V příští 
sezoně 2016/2017 je tým žen odhodlaný znovu 
uspět a reprezentovat Čelákovice.

•  Veronika Kratochvílová

V neděli 18. 6. od 15.00 hod. na školním hřiš-
ti ZŠ J. A. Komenského se uskuteční zábavná 

výuka in-line bruslení. Akce je určena dětem 
i dospělým, začátečníkům i pokročilým. Čekají 
na vás profesionální instruktoři in-line bruslení 
s akreditací MŠMT, kteří vás i vaše děti naučí 
hravou formou základní i pokročilé dovednosti 
in-line jízdy. Vyzkoušejte si s námi pod dohle-
dem instruktora první bruslařské krůčky anebo 
zkuste bruslit i trochu jinak než jen rovně na 
stezce a získejte na bruslích větší stabilitu a jis-
totu. Uvidíte, že bruslení může být zábava pro 
celou rodinu. Účastníkům akce nabízíme půjče-
ní bruslí, chráničů, helem (prosíme o případné 
nahlášení při registraci). Vstupné: rodinné (rodi-
če + děti) 250 Kč, jednotlivci (dítě či dospělý) 
180 Kč.
Pojďte s námi zahájit bruslařskou sezonu! Ne-
zapomínejte, že bezpečně, proto pro účastníky 

akce je povinná přilba a nejen u dětí doporuču-
jeme i další ochranné prvky. Více informací na 
www.jsmeinline.cz, registrace na seminář na 
e-mailu: info@jsmeinline.cz.

SPORT

basketbal

Basketbal Čelákovice, spolek

Pandy Čelákovice. Foto: archiv spolku

Tým dívky Basketbal Čelákovice. Foto: archiv spolku

Louny – 2. místo týmu Basketbal Čelákovice. Foto: archiv spolku

Ilustrační foto: archiv pořadatele

Bruslí celá rodina, zábavně a bezpečně!

PROGRAM AKCE:
15.00–16.00 hod. Lekce bruslení I

16.00–16.30 hod.  Přestávka s progra-
mem pro dospělé 
i děti

16.30–17.30 hod. Lekce bruslení II

V současné době probíhá nábor dětí, 
nejlépe děvčat ročník 2007–2008!
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•  Martin Bajer

Mladší žáci Orky zakončili sezonu posledními 
turnaji. Zatímco áčko v Říčanech nastoupilo ve 
skupině proti Kutné Hoře a Kladnu, béčko se 
v Čelákovicích utkalo se Spartou a Benešovem. 
Po velmi dobrých výkonech ani jedno družstvo 
neokusilo porážku, a kluci tak výborně zakončili 
tento soutěžní ročník.

ORKA ČELÁKOVICE–FBC KUTNÁ HORA 7:0
V prvním zápase proti Kutné Hoře jsme se do 
soupeře zakousli a po mnoha šancích se ve dru-
hé minutě prosadil Patrik Matoušek. Do konce 

první půle jsme byli i nadále lepším týmem a po 
brankách Ludvíka Lukáše a Matěje Bači jsme 
vyhráli 3:0. Ve druhé polovině bylo vidět, že hra 
naše hráče baví, a k vidění byly pohledné kom-
binace. Další branky přidali Vojta Rubeš, Adam 
Kavalier, Vojta Nehasil a Lukáš Ludvík. Soupeře 
jsme deklasovali 7:0.

FBC KANONÝŘI KLADNO–ORKA ČELÁKO-
VICE 0:5
Od úvodního hvizdu byla hra vyrovnaná. V páté 
minutě se prosadil z trestného úderu Adam Ka-
valier a rozhodl první polovinu utkání. Ve druhé 
polovině se situace opakovala jako přes kopí-
rák a tentýž hráč zvýšil na 2:0. Ve 4. minutě se 
do třetice odehrál trestný úder a tentokrát šla 
nahrávka na Vojtu Rubeše, který zvýšil na 3:0. 
Soupeř se pořád nevzdával, ale naše výtečná 
obrana s fantastickým Vojtou Žáčkem v bráně 
byla nepřekonatelná. Dvě minuty před koncem 
to už začala být exhibice a po brankách Vojty 
Rubeše a Kryštofa Kopeckého jsme se dočkali 
mohutného potlesku našich fandů.

ORKA ČELÁKOVICE–FBC ŘÍČANY 2:1
Ve finále na nás čekaly Říčany. Hra byla ze za-
čátku opatrná a až ve 4. minutě vstřelil úvodní 
branku Patrik Matoušek střelou z úhlu. Ve druhé 
polovině se Říčany začínaly více tlačit do úto-

ku, ale v brance čaroval opět Vojta Žáček. Pět 
minut před koncem se z trestného úderu prosa-
dil Adam Kavalier a vedli jsme 2:0. Minutu a půl 
před koncem nás soupeř zatlačil a snížil na 2:1. 
Do konce utkání jsme si výsledek pohlídali a fi-
nále vyhráli.

SPARTA PRAHA–ORKA ČELÁKOVICE B 0:4
Ranní zápas nám vyšel a Spartu jsme přehráva-
li. Postupně jsme své šance využívali a dokráče-
li si tak pro jasné vítězství.

ORKA ČELÁKOVICE B–SK FLORBAL BENE-
ŠOV 3:3
Souboj o první místo ve skupině byl velmi vy-
rovnaný. Nakonec oba týmy vstřelily po třech 
brankách, a tak zápas skončil smírně. Bohužel 
pro nás nám finále těsně uniklo, jelikož při rov-
nosti bodů i rozdílu skóre rozhodl ve prospěch 
Benešova větší počet vstřelených branek.

FLORBALL CLUB FALCON–ORKA ČELÁKO-
VICE B 0:9
Zápas o třetí místo v derby s Falconem se 
změnil v jednoznačnou exhibici Orky. Kluci byli 
jednoznačně lepší, soupeře přehrávali a s chutí 
si zastříleli. Po devíti vstřelených brankách tak 
mohla zaplněná čelákovická hala aplaudovat 
našim borcům.Zápas se Spartou. Foto: Martin Bajer

Šachový oddíl  
TJ Spartak Čelákovice

•  Libor Mrozinski

Soutěže družstev dospělých již byly ukončeny, 
a tak se nyní věnujeme dokončení přeboru na-
šeho klubu a dalším klubovým aktivitám. Dne 
13. 5. 2016 jsme sehráli již 9. kolo letošního pře-
boru v bleskovém šachu, kterého se zúčastnilo 
10 domácích hráčů a 2 hosté. 
V krajském přeboru mládeže do 8 let vyhrál čelá-
kovický Tomáš Sedmihradský! Ten se následně 
zúčastnil Mistrovství ČR dětí do 8 let v Mostě ve 
dnech 6.–8. 5. 2016 – obrovský úspěch zejména 
Tomíka, ale i trenéra Roberta Kubíčka a oddílu 
TJ Spartak Čelákovice. V rámci základních kol 
krajského přeboru (KP) jednotlivců mládeže – 
regionu SD – Polabí se členové našeho šacho-
vého kroužku úspěšně zúčastnili dne 7. 5. 2016 
závěrečného turnaje v Českém Brodě, a tak do 
KP za nás přímo postoupili Lukáš Janda, Martin 
a Tomáš Sedmihradští.
Z dalších šachových aktivit pod taktovkou tre-
néra Roberta Kubíčka byla v Městském muzeu 
dne 14. 4. 2016 uskutečněna netradiční akce 
Šachy pro holky a mamky, dne 12. 5. 2016 be-
seda a promítání zajímavého filmu o geniálním 
šachovém dítěti Nevinné tahy a dne 21. 5. 2016 
oblíbená akce Šachy v přírodě.
Ve dnech 28.–29. 5. 2016 se naši mladí šachisté 
zúčastnili MČR v Zaječicích.
Zájemci (děti i dospělí) o šachy z Čelákovic 
a blízkého okolí mohou získat další informace 
na www.sachycelakovice.cz.

Oddíl boxu TJ Spartak Čelákovice
•  Lukáš Koníček

Téměř po roce práce a vytrvalého tréninku jsme se konečně dočkali možnosti vyrazit na první zápas. 
Dne 23. dubna se konalo oblastní kolo v Králově Dvoře. Pro TJ Spartak Čelákovice, který reprezen-
tovali dva boxeři, tato účast znamenala jednu prohru a jednu výhru. Miloš Potužák svůj první zápas 
vůbec nepodcenil a zabojoval. Nakonec však soupeři podlehl na body. O to větší radost nám přinesl 
Tomáš Sekera. Ten dokázal svůj první zápas proměnit vítězně, a radoval se tak z technického K.O. 
ve druhém kole. Naše první zápasová účast se tedy vydařila nad očekávání dobře. Doufáme, že příští 
kola budou z pohledu čelákovického boxu více obsazena a radost z dalších vítězství nás neopustí.

box

Tomáš Sekera vítězící nad svým pražským soupeřem. Foto: archiv oddílu

florbal

ORKA

šachy
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•  Milan Šikl

Vysoká výhra Unionu ve 20. kole nad Horka-
mi nakopla mužstvo a klub si v tabulce mohl 
připsat další důležité body. Tento zisk posu-
nul tým blíže ke středu tabulky, ale pořád není 
možné jásat. Poslední celek z Červených Pe-
ček již nikdo nezachrání, ale o druhé sestupové 
místo bude ještě zajímavý souboj pěti mužstev.
Ohlédněme se tedy za odehranými zápasy 
v dubnu a květnu.
TJ LIBICE N. CIDL.–SK UNION 1:2
Po velmi dobrém výkonu v prvním poločase 
21. kola si zajistil Union dvoubrankové vedení, 
o které se postarali Ježek a Bílek. Po přestáv-
ce domácí přeskupili sestavu a podařilo se jim 
snížit. Zbytek utkání si již pozorná obrana hostí 
pohlídala a Union získal tři body.
SK UNION–SK DOKSY 1:1, penalty 1:3
Soupeř z Kladenska rovněž bojuje o udržení 
soutěže a byl pro domácí zdatným soupeřem. 
Union se ujal vedení již v 8. min., ale nepodařilo 
se proměnit šance. Hosté vyrovnali v 83. min., 
a tak přišly na řadu penalty, při kterých byli 
úspěšnější hosté. 
SK UNION–FK ČERVENÉ PEČKY 2:1
V duelu s posledním celkem tabulky domá-
cí vedli brankou Náhlovského, znovu zahodili 
několik možností a soupeř z ojedinělé akce vy-
rovnal. O výhře rozhodla trefa Parůžka.
FC VELIM–SK UNION 1:1, penalty 2:4
Domácí byli mírným favoritem, ale přesná trefa 
Lánského ze 13. min. poslala Union do vede-
ní. Dále na obou stranách bylo několik šancí, 
leč domácí vyrovnali v 80. min. hlavou do rohu. 
Znovu následovaly penalty a tentokrát byl 
Union úspěšnější.

SK UNION–FK DOBROVICE B 0:0, penalty 1:3
Zase jedno z méně vydařených utkání Unionu. 
Stálá herní převaha, řada neproměněných šan-
cí a nakonec prohra v „Berbrově“ penaltovém 
rozstřelu – škoda!

DOROST
V průběžné tabulce drží mužstvo čtvrtou příč-
ku s pětibodovou ztrátou na vedoucí Ostrou. 
V odehraných kolech se týmu dařilo a připsal 
si další body.
SK UNION–AFK MILOVICE 9:2, branky: Sza-
bo 4, Kratochvíl 3, Veselý 2, SOKOL KOSTO-
MLATY–SK UNION 1:3, branky: Kučera 2, 
Szabo, DOLNOBOUSOVSKÝ SK–SK UNION 
2:4, branky: Kratochvíl, Kučera, Prel, Čermák, 
SK UNION–FK LITOL 3:0, branky: Kratochvíl 
2, Sládek, SLOVAN LYSÁ–SK UNION 1:6, 
branky: Kratochvíl, Sládek 2, Chramosta, Sza-
bo.

STARŠÍ ŽÁCI
Díky výsledkům posledních zápasů se v tabul-
ce Středočeského přeboru žáci Unionu odpou-
tali od nebezpečného sestupového pásma.
FK VLAŠIM–SK UNION 0:2 (0:2), branky: 
Loskot, Mráz, SK UNION–FK KUNICE 4:0, 
branky: Choura 2, Pánek, Loskot, SK UNION–
POLABAN NYMBURK 1:2, branka: Mráz, FC 
MĚLNÍK–SK UNION 1:2, branky: Kostolány, 
Loskot, SK UNION–TATRAN SEDLČANY 4:1, 
branky: Mráz, Kostolány, Drbohlav, Loskot.

MLADŠÍ ŽÁCI
Se střídavými výsledky jsou na středu tabulky 
přeboru kraje.
FK VLAŠIM–SK UNION 0:1, branka: Konečný, 

SK UNION–FK KUNICE 1:6, branka: J. Lopa-
tář, SK UNION–POLABAN NYMBURK 0:1, FC 
MĚLNÍK–SK UNION 3:1, branka: Uher, SK 
UNION–TATRAN SEDLČANY 4:2, branky: J. 
Lopatář, Skuhravá, Uher, Štěrba.

STARŠÍ PŘÍPRAVKA
Vyhrála turnaje v Líbeznicích, na Vyžlovce, v Si-
břině. Zápasy 7+1 na polovinu hřiště: UNION–
HOVORČOVICE 13:2, BRANDÝS–UNION 0:4, 
UNION–ŘÍČANY 2:0.

MLADŠÍ PŘÍPRAVKA
Získala na turnajích v Poděbradech 2. a 4. mís-
to.

Čtveřice starší přípravky Unionu v dresu okresního 
výběru, který obsadil 2. místo v krajském finále. Foto: 
David Krejčí

•  Petr Flekač

Nová sezona nabírá otáčky a vstup domácích 
mužstev do soutěží se zdá být poněkud ne-
šťastným. A-tým po prohře s Čakovicemi na 
domácí půdě 2:6 zajížděl do Modřic a mnoho 
nechybělo a mohl si přivézt bod. Nešťastná 
byla i remíza doma se Vsetínem, nad kterým 
vedl již 5:3, ale nezvládl odvetné dvojky. Ztra-
cený bod si však přivezl z Karlových Varů po 
remíze 5:5. I zde však sahal po obou. V prů-
běhu zápasu totiž vedl 0:2 a 2:4. S Českými 
Budějovicemi bohužel jen remizoval a prozatím 
je na šestém místě. Po zápase se Vsetínem 
byla předána Antonínu Branišovi částka 20 000 
Kč na zdravotní pomůcky, která byla vybrána 
z dobrovolného vstupného z domácích zápa-
sů.
B-tým posílen o hráče z áčka vstoupil do se-
zony o poznání razantněji. Po výhře nad Hla-
vencem 6:2 si zajel pro bod do Karlových Varů 
a v následujícím domácím zápase porazil Cha-
bařovice 6:2. Nevedlo se mu v Mnichově Hra-
dišti, jehož tým má postupové cíle, a prohrál 

bez svých opor 1:6. S Janovicemi venku uhrál 
remízu 5:5 a je s šesti body na čtvrtém místě. 
Ženy postoupily do první ligy a po prohře s fa-
voritem Českým Brodem 3:6 dokázaly vyhrát 
na půdě Sokola Břve 6:1. Následující zápas 
doma proti Vršovicím II prohrály 1:6 a jsou na 
šestém místě.
C-tým se po reorganizaci posunul do Krajské-
ho přeboru a zatím na své vítězství stále čeká. 
Po pěti odehraných zápasech je s jedním bo-
dem na posledním, šestém místě. 
D-tým po výhře v úvodním zápase v Mochově 
8:0 si ve zbylých zápasech připsal jen jeden 
bod za remízu 4:4 s Nymburkem a je v okres-
ním přeboru na sedmém místě.
Žáci na krajském přeboru žáků a dorostu dne 
1. 5. 2016, na domácí půdě, postavili dvě for-
mace trojic ve složení A-tým: Matura, Matu-
ra, Löffelmann a B-tým: Hejtík, Pěček, Čuřík. 
V play-off prohrál B-tým s Čáslaví A 1:2. A-tým 
porazil Čáslav B 2:0, poté prohrál s Českým 
Brodem 0:2 a o třetí místo také prohra 1:2 
s Čáslaví A.
Dne 8. 5. 2016 dopadly dvojice žáků v Čáslavi 

následovně: 3. místo C-tým: Nesládek, Löffel-
mann, 4. místo A-tým: Hejtík, Čuřík a 5. místo 
B-tým: D. Matura, T. Matura. V dorostenecké 
kategorii po skončení všech dvaceti zápasů se 
z prvenství radoval tým Čelákovic v sestavě 
Jakub Prel, Erika Čapková. Vítězové ztratili je-
diný bod za remízu s druhou Čáslaví A.

fotbal

nohejbal

Předání šeku od nohejbalistů Antonínu Branišovi. Foto: 
archiv oddílu

Nohejbalový oddíl TJ Spartak Čelákovice

UNION SI POLEPŠIL
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•  výbor klubu

V areálu našeho klubu se ve dnech 23. a 24. 
dubna 2016 uskutečnily okresní přebory mlá-
deže. Přeborů se zúčastnilo 42 hráčů a hráček. 
Čelákovickým tenistům se letos významně da-
řilo. Ve dvouhře mladších žáků vyhrál Dominik 
Hozman, ve dvouhře dorostenek vyhrála Vanes-
sa Hozmanová a ve čtyřhře dorostenek vyhrála 
naše dvojice Dominika Nechvátalová a Adéla 
Švejdová.
Okresní přebory jsou zároveň volnou kvalifikací 
do krajského přeboru. Z čelákovických tenistů 
se takto kvalifikovalo do středočeského krajské-
ho přeboru celkem 6 hráčů.

I v tomto roce se díky vydatné pomoci stálých 
členů klubu zahájila herní sezona ihned s pří-
chodem pěkného počasí. Vzhledem k termíno-
vé listině byla bez prodlení zahájena příprava 
klubových hráčů. V tomto roce se podařilo i díky 
nově založené tenisové akademii zajistit pro náš 
tým jednu z výrazných postav českého tenisu 
– trenéra Jiřího Medonose (dlouholetý kapitán 
FedCupu, zahraniční trenérské praxe). Věříme, 
že i v soutěžních utkáních družstev potvrdíme 
zvýšenou výkonnost našich hráčů.
Aktuálně také probíhají v našem klubu přípravné 
práce na výstavbě nové nafukovací přetlakové 

haly, již teď se po mnoha letech těšíme na první 
celoroční sezonu. 

Výsledky soutěže smíšených družstev 2016:
Dospělí: LTC KOLÍN B–TK ČELÁKOVICE 0:9, 
TK ČELÁKOVICE–LTC STARÝ KOLÍN 6:3.
Dorost: TK ČELÁKOVICE–SPORT CLUB NA 
ZÁMEČKU 4:5, TJ JISKRA ZRUČ N. SÁZA-
VOU–TK ČELÁKOVICE 4:5.
Starší žactvo: TK ČELÁKOVICE–SPARTA 
KUTNÁ HORA 9:0, LTC HOUŠTKA–TK ČELÁ-
KOVICE 1:8.
Mladší žactvo: TJ JISKRA ZRUČ N. SÁZA-
VOU–TK ČELÁKOVICE 5:4.

Vítězové okresního přebor mládeže v kategorii starší 
žactvo: zprava Vanessa Hozmanová a Štěpán Fišer. 
Foto: teniscelakovice.cz

Trénink pod dohledem Jiřího Medonose. Foto: tenis-
celakovice.cz

•  Martin Brejcha, předseda a vedoucí trenér 
SK karate Dragon Čelákovice

Úspěch na mistrovství ČR a zisk bezmála 320 
medailí, to je průběžná bilance SK karate Dra-
gon v letošním roce 2016. Od začátku roku až 
doposud se naši reprezentanti zúčastnili již 12 
národních a mezinárodních soutěží, na kterých 

se náš klub vždy umístil mezi nejlepšími kluby 
turnaje. 
Jednalo se o Mezinárodní otevřené MČR CA-
OKK v Sokolově, Prague Open Karete Cup, 
Mistrovství Moravy a Slezska v Jeseníku, Me-
moriál Miroslava Šianského Louny, Pohár nadějí 
Česká Lípa, Velká cena města Trutnova, Waki-
zaši Cup Nymburk, Grand Prix Ústí nad Labem, 

Vamberecký lvíček, Kesl Cup Praha a v nepo-
slední řadě největší mezinárodní soutěž pořáda-
ná v ČR Grand Prix Hradce Králové.
Naši závodníci vždy předvedli výborné výko-
ny a v individuálních kategoriích kata a kumite 
příčku nejvyšší obsadili Daniel Brejcha, Denisa 
Brejchová, Veronika Bohuslavová, Jan Řápek, 
Jan Le, David Le, Filip Janda, Matěj Lippert, 
Martina Kopecká, Jan Pajkrt, Jakub Fidler, Ma-
tyáš Miller, Adam Jelínek, Aleksandar Jordanov, 
Vladimír Fafek, Nikola Kunertová, David Soběs-
lavský, Kristýna Toběrná a Eliška Mihalčatinová.
Na bednu se dále pro stříbrné a bronzové me-
daile dostavili závodníci Filip Novák, Linda Ska-
lová, Eliška Fiedlerová, Tomáš Truong, Klára 
Vávrová, Michal Vojtěch, Ivana Nesládková, 
Jindřich Bukovský, Antonín Skala a Karel Kraj.
Největším úspěchem v letošním roce byl zisk 7 
medailí na Mistrovství světa WSF v Polsku. Na 
tomto šampionátu vybojovali naši reprezentan-
ti ve složení Denisa Brejchová, Daniel Brejcha, 
Jan Pajkrt a Matěj Lippert v obrovské konkuren-
ci závodníků z 37 států světa šest zlatých a jed-
nu bronzovou medaili.
Všem reprezentantům gratulujeme a věříme, 
že tato úspěšná série závodů bude pokračovat 
i nadále. Hlavním turnajem, který nás letos ještě 
čeká, je start našich reprezentantů na Mistrov-
ství světa v Irsku v červnu 2016.

Dragon se stal nejúspěšnějším klubem mezinárodní soutěže Grand Prix Ústí nad Labem, které se zúčastnily kluby 
z 8 států světa. Foto: archiv SK Dragon

karate

tenis

SK karate Dragon – úspěšná sezona pokračuje

Tenisový klub Čelákovice – sezona začíná

Pokud máte zájem o výuku tenisu, informujte se na našich klubových 
stránkách www.tkcelakovice.cz v sekci akademie.

Družstvo staršího žactva zatím prochází soutěží bez za-
váhání. Foto: teniscelakovice.cz
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